
אממונות

1  ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירית ממימתלייט

 עליה לבנות כדי שנקנתה בדירהמק"ט
 לבנות וא"א מעורערים שהיסודות חששויש

 942-סז מס' ממונותתיק
 אייר( ב)מהד'

 הדיוןנושא

 ידוע היה פרעון. לתחילת 3005% של ותשלום ביניהם, שכתבו חוזה עפ"י מב' דירה קנהא'
 וקירויו;. מרפסת סגירת ע"י אותה להגדיל שאפשר מפני הזו הדירה את קונה שא'לשדיהם
 זד;. ענין נזכר לא עצמו שבחוזה למרות זאת, הדירה. של מחירה את הגדילה גם זואפשרות

 של היסודות עמודי נבדקו שנים כמה שלפני בבנין השכנים ע"י לו נודע מיכן שלאחר א'טוען
 היסוד, לקורות הכלונסאות בין בחיבור פגמים שיש והתברר סדקים, בו שנתגלו לאחרהבנין
 שמסבי,ב בעמודים רק אך בוצעו, התיקונים התמוטטות. סכנת למנוע כדי בתיקונם, צורךויש

 בדיקות נערכו לא גם ומאז תוקנו, ולא נבדקו לא הבנין של הפנימיים העמודים ואילולבנין,
 ומקורו חדש סדק הוא שמא חשש ויש בבנין, הקירות באחד סדק יש כעת כמתבקש.מע-ןב

 תוקנו'. שכבר בליקויים שמקורו ישן סדק הוא שמא או תוקנו, שלא הבנין  שבאמצעבענ~ודים

 על עומס תוספת משום שלו המרפסת על קירוי יוסיף שב' השכנים מתנגדים החשש,בגלל
 מהנדס חוו"ד בקשו השכנים הקיים. המצב לערעור ח"ו לגרום העלול דבר הפנימיים,היסודות

 ברמה הפנימיים היסודות תיפקוד לגבי הדיירים של "החשש כי ימים( כשבוע ~לפני קבעוזה
 י~צ כי לכך שהסיכוי נראה בשטח, המימצאים פי על הסתברותית, מבחינה אולם קיים.הלוזית,
 ברמה לשלול מוחלט באופן ניתן לא אולם ביותר, נמוך הוא הפנימיים ביסודות סמויכשל

 חפירה ביצוע 1. האפשרויות: משתי אחת ממומלצת זאת לאור כזאת. אפשרותהתיאורטית
 פגם וימצא במידה היסודות. מצב לבדיקת הפנימית לדירה כלשהי הפרעה ללא למבנהמחוץ

 סדקי ויתפתחו במידה הקיים. המבנה מבנה על מעקב תוך התוספת ביצוע 2. תיקון.לבצע
 המצם והשבת תיקון יבוצע העומס, תוספת בגין הפנימיים ביסודות בעיה עלשמצביעים
 צפויה לא זה במקרה מקרה, בכל כ-7.000%. הוא פנימי תיקון כולל כזה תיקון עלותלקדמותו.

 למבנה".סכנה
 יתברו- אם וגם טעות. למקח סיבה וזה בבנין מום יש הקניה לאחר לו שנודע מה שלפי א'טוען



 ירושלים - דיןפסקיב

 כך על שהתעוררה כיון ייגלאטי', זה אין הדירה, על להוסיף שניתן תיקון, ו/או בדיקהלאחר
 יימשך הדבר המום את לתקן ניתן אם שגם הקונה טוען עוד "גלאטי'. דירה קנה והואשאלה,,
 לאפשרות מתנגדים שהשכנים )משום שתכנן כפי לדירה מלהוסיף אותו ויעכב זמן,הרבה
 לנור כניסתו את יעכב וממילא בדיקה(, ללא התוספת את שיבצע המהנדס, שהעלההשניה
 טעות. למקח סיבה זו וגםבדירה,
 זאת אמר לא אך שנים, כמה לפני הבנין ביסודות שהיתה מהבעיה ידע שאמנם המוכרמשיב
 הדירה את לקנות חשש לא עצמו שהוא והראיה, תוקנה, שהבעיה בטוח שהיה משוםלקונה
 השו"ע פסק שכבר המוכר משיב ליסודות, החשש בגלל טעות מקח טענת על מכך.  ~נידעאחרי
 ולכן מק"ט. נחשב לא לתקנו שאפשר שמום ו סי' צו כלל הרמיש תשובת עפ"י ה סעי' רלהסי'
 הטענה על טעות. מקח זה אין לתקנם שאפשר כיון הבנין של הפנימיים ביסודות פגם יש אםגם

 "גלאט" יותר יהיה זה אז כי חשש, שאין תוכיח הבדיקה שאם המוכר משיב "נלאט", זהשאין
 על להוסיף לו שיתאפשר שעד הקונה טענת על בדיקה. עברו שלא האחרים הבניניםמכל

 הדירה את יקבל שהקונה כיון במקח, טעות נחשב זה שאין המוכר משיב זמן, הרבה יקחהדירה
 .בזמן

 המהנדס. של הדעת חוות ואת ביניהם שערכו החוזה את הדין לבית הגישוהצדדים

 דיןפסק

 היסודות תקינות על מהנדס אישור - יום 30 בתוך - יציג אם המקח את לקיים המוכר יצלזכותו
 הדירה. עבור לשלם מחוייב הקונה יהיה ואז התביעה, נשואת לדירה קירוי להוסיףושניתן

 קניג יהושע דירג-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אב:רהםג-(

 לדיוןהשאלות

 זמן לוקח כשהתקון הדין ומה טעות, למקח נחשב האם הוצאות, ע"י לתקנו שאפשר מוםא.
 בבית. לדור מלהכנס הקונה אתומעכב

 טעות. כמקח דינו האם ביסודות, מום בו שיש ספק משום לבודקו שצריך ביתב.

 נסתר. מום נחשב האם עליו, ידעו שהשכנים בבית מוםג.

 יותר. לפרש מבלי מחילתו מועילה האם מום", טענת כל ייעל שמוותר בחוזה הקונה כתנ:ד.



גממונות

תשובה

 לו מככה המקח כגוף ס6יכו מוס רכל ה מעי' רלכ סי' חו"מ הטו"ע על ז מ"ק תלו סי' b"Ano ה'קמהא.
 ונמ65 כדוק כחזקת בית המחכיר גכי כ, ד ןכפסחיס הגמ' כ5ן קריך מה ו6"כ קיים, והמקח הדמיסמן

 כן, הדין דבר ככל הל6 כמזווה, ליה דכיח6 לזמר כמזווה[ ליה דניח5 כיון מק"ט הוי דל6 כדוקהליכי
 מס. לטופס h"~Ao ככי5ור הכילו קייס. המקח ftwh.*~bh ויפילו והכח התנה כל5 מיירי דהתס h"Anoותירן
 התכה ד6פילו מכו6ר hrrn~s דה6 הקמה ד, ס"ק רלג מי' כנתה"מ הוכן טס, לנתה"מ חייס כמקור6מנט

 חייס המקור ותירן הכית. כגוף מוס קינה חמן ובדיקת בו, לחזור יכול הכית כגוף קינו המוס 5סכפירוט,
 לתקנו, ויכול עוכר טהמוס כיון ולכן התיקון, כלי גס לדירה רצוי מהבית כזלופן וגיירי חו"מטכטו"ע
 הוי חמן לבדיקת הו65ות כלי ככיח לגור שלסור כיון פסחים כגמ' 5כל המכירות, מדמי לו ומנכהמתקן
 וסער 1 ס"ק סט פסח הל' על הצלף מגן ועי' לדירה. רצוי יהיה הכית הו65ות יו5י6 ט6ס n"uhמק"נן
 הגרכ"ד כסיעורי וכ"כ מק"ט. זה 5ין הכדיקה הו65ות 6ת יבלס המטכיר ט5ס ג O"D רלכ סי'מטפט

 לגור לפטר ו6י כו לגור כית סכר ט5ס כתב טס הצלף וכמגן כד. 6ות פסחיס טליט"5, למו"רפוכרסקי,
 לגור, מקוס לסוכר 5ין וכיכתייס ט5תקן עד תחכה לו לומר יכול צינו והמטכיר u"on הוי מיתקן, ע"רכו

 כטהמטכיר ולכן וכדומה, ל6חריס להשכיר מנת על כית סכר 5ו מקכה כצופן הס מס כחו"מ התו"עודברי
 לסוכר, יוודע ל5 ט6ס כדוק צחינו כית דבקני ה"ט פי"ז מכירה או"ם ועי' טעות. מקח הוי ל6 לתקןרוצה
 יתכן ל6 הנ"ל חו"מ כטו"ע מט6"כ טעות, תקח והוי כלל כספק למיעל ליה ניחא ל5 כזה כקימור, כוידור

 מק"ט. הוי לOr 6 המוס, לו טיוודע לoh 6 ככיתטימתמם

 קייס המקח סיגיס, כסף ונמ65 5רוף כסף כחזקת כסף לו מכר רלג: מי' סוף כשו"ע הרמ"א פסקוהנה
 ולתקנו, ל5רפו ריכול ו6ף כטל, דהמקח פסק 6 ס"ק סס הט"ך 6מנס כסף. מין דהכל ה5ונ6ה, לוומחזיר
 מחנתן ועי' כדוק. טילינו ונמ65 כדוק כחזקת כית כמטכיר דפסחיס לה6 ודמי הו65ות, קריך ה6מ"מ

 הנ"ך. קוטית שתירקו סס הט"ך על כרוך קמרי והגהות ו סי'6ונ5ה

 שכנין, קירוי עוד להוסיף מכדי חזקיס מספיק אינס הכנין טיסודות חטט שהתעורר כיון דירן,וכנידון
 ויימלאו הפנימייס היסודות טייכדקו לאחר 6ל6 למרפסת קירוי להוסיף לקונה לערסות מסרכיםוהמכניס
 7.000%, עולה היסודות וכדיקת למרפסת, קירוי היוסיף כן דעת על הדירה 5ת קנה והקונהתקיניס,

 חסים האלף מגן לפי וגס חייס. המקור לפי וכן מק"ט, הוי הו55ות להו5י5 ט5ריך כיון הנ"ך לפיהרי
 לכדיקת יותר דומה היסוןות מל זה רמוס נראה c"1ho ולפי היתקן. עד כו לגור יכול קינו מהרימק"נו,
 חטיכ 6"כ הריעותם, יימ65 ולח"כ ויסתמם, ריככה 6חר עד המוס לו כודע היה טל5 יתכן מהריחמן,
 מק"ט. Or 5ין התיקון, הו65ות 6ת o5c1 ההמוכר כיון הנ"ל, ממפט סער לפי 6כלמק"ט'.



 ירושלים - דיןפסקיד

 טעות, מקח דחטיכ כדוק קינו מכית כנמ65 כ ד כפסחיס הגמ' לנידון זה מקרה לדמות ט לכ6,'רהב.
 - כדיקה כלי גס - ככיח לגור לטוכר מותר כסיה למפרע יתכרר המן כן טלין ויימ65 ייבדק ohוסרי
 כדוק, כהזקת סהטכירו כיון לטעות, המקה 6ת עוטה זה וחיוב הספק, על גס כדיקה חייכו סה'כמיס6ל5
 כבנין(, ריעות6 סנתגלס )לחרי חטט מידי להו5י6 כדי היסודות לכדוק סיס קובע כמהמהנדס ה"הו6"כ
 טעות. מקח סוי נסתר, מוס כו טלין כהזקת לו מכרוהוט

 ומח"כ 6רוך זמן טמעון כו ודר לסמעון ח5ר ממכר ר6וכן כרכר הרי"ף כט6ל קכג סי' הרי"ף נטו",זב.
 כ6ותס תכעתכי ול" זה זמן כל כחקר סכנת 6תה ר6וכן וק"ל טכסתר, מומין b~nr וקמר ממעון 6ויזותכע
 טכסתר מומין כל והודיעוך טכניס כיד סכדקת עד ממני סח5ר 6ת לקחת סל6 ועוד ומחלת, ורמיתמומין

 סהו6 מפני לטעון יכול קינו כמדיכס מרחן יט 6ס טכסתר כמומין 6ומריס ז"ל רכותינו ומזזינווסכגלוי,
 כמומין "ף ההלכה מכתכה וכו' ר"וכן מטען זה הרי"ף: והםיכ כטכניס. כדקת ולתה כנזרוכותיו,כודק
 ההלכה טהזכירה כ6ותס b~h זס דין דניס 6ין כקרוכותיו, בודקה טסו6 מפני לטעון יכול קינוטכסתר
 ו"ח"כ זו 6טס nOh טי6מר ל6דס לו לפטר 6י Oth3 טדוק6 דכיס, 6ין וטפחות כעכדיס ו6פילוכלכד,
 כעלמך כרטיה טנר6ה מוס וכל דמיס, נותן והח"כ כודק מקח וכל וספחות כעכדיס 6כל 6ותס,הכדוק
 סו6 יכול כסס מועילה מלוקח רציית וקין לכקי"יס 5ריכיס ob 6כל ונתפייס, ר6ה טככר 6ומ,*יס6נו

 ע"כ. ונ:ו'.לטעון

 כזקת "ומוותר למטרותיו... מתקימה הדירס כי 11( )כסעיף כחוזה ה5דדיס הצהירו דירן כנידון הנהד.
 פגמיס ויצו ליקוייס כדירה 6ין ידיעתו למיטכ כי מצהיר המוכר שתלמה... 6י 16 מוס כוענת כלעל

 מקח טעכת לטעון זכותו 6ת ליכד טהלוקח כדיניהס חוקי תוקף זה לסעיף טיט סנר6ה 6ףכמתריס...".
 ססרמכ"ס והטור. סרמכ"ס כמחלוקת סדכר תלוי להלכם מ"מ נסתר, מוס ו"סילו טמ65, מוס כגללטעות
 כך עד דמיו הפוחת זה כמקח סימ65 מוס כל לו טי6מר עד 5ו וכו' סתס הלוקח כתכ: ס"ו נ!ט"ומכירם
 ומקורו כהונייה. המפרט כמו קותו ויפרט כו הימחול סדכר לידע קריך טהמוחל קותו, קיבלתיוכך

 דכר לחכירו מקנה 6דס ט6ין טכתכ דבריו ל5ד נוטה דוס רלכ סי' סטור וכתכ קנג. סי' הרי"ףמתטוכת
 למחול. ריכול וה"ס להקנותו יכול ז"ל סר6"ט h"h כלדעת רז כסי' למעלה כתכתי וצני ק5כס. לוטלין
 כדכר לחכירו מתחייב 6דס 6ין ד6מר לטעמיה 6זד6 דהרמכ"ס נכונים רכינו ודכרי הכ"י: וכ"כע"כ.
 ד"ונ6ס, המפרס כמו וכתם סרמכ"ס דמדסייס כתכ טס הכית כבדק 6מנס למחילה. וה"ה ק5'וכטילינו
 טכתכ ק5וכ סטינו כדכר מתחייכ מטעס ול6 ה"ה, כרכרי כס, נגע ob)1bt דין דמיון דמטעסמסמע
 טהרי נכוניס, "כינס" רכינו דדכרי ולומר ככ"י להגיה דווריך כתכ סם לפריטה הגהות וכחי' ע"כ.רכינו.
 מסכרת סס מכ"ח וכתכ כוותיה. פסק ל6 ק5וכ סטינו דכר מכנותן לע"ס כהרמכ"ס המחכר פסקכסו"ע
 טס כטלין 6כל הסתם, מן כלל מוחל 6וס "ין דכ6ונ6ה כיון ל6ונ6ה, כדמיון גס הרמכ"ס על לחלוקהטור
th)1hhih סס סמספט כקולם דכריו וכיקר וכו'. מומין כמקלת מקפידין סטין 6דס כני כמה דיט מוס 



הממונות

 סמכה דל6 6מרינן טמוחל, ט6ומר דרורו עפ"י hih המחילה וקין כדמיס, מחילה כקן דיטד63וג6':
 זה כמקח, רו5ה טילינו ממוס h~b דמיס כפחת וגיירי דל" כמוס 6כל דמחיל, ידע ול"דעתיה

 3הדי6 "יירי דהרמ3"ס "A"uh 51"ל המטפט: קולס והוסיף טעות. כ6ן 5ין מקפיד כטווינו "3לכממקפיד דוק"
 לגמרי, מקח ביטול דהוי הרמכ"ס מדכרי טנר6ה 5מס הייכו הטור מחולק דמה ס"ל כדמיס,כפוחת
 "ין תו הדמיס לו כממחזיר 6כל כ6ונ6ה, כמו דמחיל, ידע דל6 להחזיר קריך דסדמיס דנהי ס"לוהטור
 לרמכ"ס המפתח כספר המ5ויניס כ"חרוניס ועי' ע"כ. מ6ד". מסתכר "וזה המקח לבטל קפיד5כ6ן

 רפח. עמ' ח"6 המטפט וכעמק טס,פרנקל

 לוין. דובאברהם

ב

 "ת ולהגדיל המרפסת 5ת לכנות יכול וקינו הרנין כיסודות רעיה טיט סקנס ל5חר לו טנודע הלוקחטענת
 היסודות 6ת כדקו טל5 זמן רכל נר"ה לכינורה טעות, מקח טוען וע"כ לכנות, דעת על קנס והוךסדירה,
oho,היסודות 6ת המהנדס, הקעת כפי מצחון, חפירה ע"י לצדוק, מוכן והמוכר תקיכיס, 6ו לקויים סכ 

 ו6ס הפנימייס, הכנין יסודות 6ת לכדוק חיים וממוכר טעות, מקח לטעון יכול הלוקח 5יןהפנימייס,
 מקח הוה ה5ס לדון מקוס ים 6ז תיקון ו5ריכיס לקויים הפנימייס היסודות סלכן יימ65 הסדיקתל6חר
טעות.
 סה5היר ל6חר כ6ה זו דהיררה נר6ה מוס", טעכת כל על "טמוותר 11 סעיף כחוזה הקונה טה5הירומה
 5ת טרקה hk,- דהיינו הדירה", 6ת ר"ה כי מ5היר "הקונה הסעיף כתחילת וכנקמר הדירה, "תטרקה
 מומין על 5כל לר"ותס, ונופטר הכר6יס דכריס על רק וזה יימן", 5ס מוס טענת על מוותר ,:ו6הדירה
 נרצה וכן הדירה(. 5ת ר6ה כי להצהיר לו מה כטכיל )ד6ל"כ ויתר ל" זה על לר5ותס לפטר ט6יטכסתר
 מי יהיה ו5ס לדעת. לו לפטר וצי מוותר מה יודע טחינו דבר על מותתר ט"ין 6דס כני כדעתד5ומדנ6
 63ה מוותר טהור הלוקח טל טס5הרתו נר5ס כמסתר, מומין על גס מוס טענת על הו6 "הוויתורהיקמר
 הקונה הקהיר זה ולקור נסתרים, מומיס ל" 5ף כמקח, מומיס "י" לו ידוע ט"ין המוכר טל הנהרתולצור

 נסתריס מומיס טי"נס יתברר 5ס 5ך המוכר, על וסמך מהקמין מטוס והיינו מוס, טענת על מוותרטהו"
 כמעה מדעתו סיה ל" זס טעל הקונה, מ5ד וויתור כל היה ל" כך על עליהם, ידע ל" המוכר ט6ףכמקח
 הויתור. עלמהמהיר
 SD הקטה טליט"6, ה"כ"ד הכיילו ג, ס"ק רלכ כסי' מטפט הסער דהנהכמתריס. ל" 6ף מומין, בו טלין מכת רעל תנצי כעין הוה והמוכר הקונה סל זו טה5הרס לומה נ1*6הויותר

 הרם""
 דמום דכתכ

 טים לי כמדומה ט"מר מרע טכי3 רנג סי' הטור טכתכ ממה קייס, והמקח המוס מסלק הדבר כג.וףט"יכו
 לח"כ, הכן מת ויפילו מתנם מתכתו 6ין וכו' כן לו טיט ונודע לפלוני נכסי כן לי טלין עכטיו וכו' כןלי

 כמו כטעות, המתנה היתה המתנה ד3טעת כיון כטלה המתכה מ"מ הט"מ כחיי הכן כמת "ףומטמע



 ירושלים - דיןפסקיי

 טעות, מקח הוה מ"מ לח"כ, נתקן המוס וגס המתנה כגוף המוס "6ין 6ף bnih מס, הממ"עטכתכ
 מסלק המקח כגוף טחינו רמוס ד6מרינן דה5 ז ס"ק תפז סי' המג"ח ממ"כ עפ"י מספט המערותירן
 וטפסר המקח כגוף טחינו כמוס 6ף טעות מקח הוס כהתנזל 36ל התנה, bb 6ס רק זה קייס והמקחהמוס
 ולפטר המתכה כגוף סטינו מוס דהוה 5ף כטעות מתנה דהוה הטור כת3 ספיר דכריו ולפילסלקו,
 מה הנה מהסט. הסער חו"ד ע"כ כהיתנה. הוה כן לי טלין עכטיו ד6מר כיון כהיחנה הוה דהתס ,לסלקו
 מטמע דהל6 למירק b~lb1 וז"ל: רנג בסי' n"so כ"כ כהיתנה הוה 3ן לי ם5ין עכסיו 6מר ד5ססכתכ
 ועמד ככו צמת וטמע הים למדינת כנו מהלך כמי מנםי6 3ן 6ר"ס דפליג לרככן ד6פילו ממת מיכפרק
 ד5מר דכיון מתנה, מתנתו דלין הכ6 מודו 5עפ"כ מתנה, דמתנתו כנו hs ולח"כ ל5חר ג,כסיווכתכ

 קונה יה6 ל6 קייס כנו ד6ס וכדמפרס כנו, כמיתת מתנתו דתולה 6למ6 וכו' 3ן לי סים ליכמדומה
 63 06 וכו' כמדומה 6מר ול6 סתם כנותן ד6פילו רמו סי' כרים רכינו דפסק כיון לפי"ז 6"כהמקכל,

 ל6טמועינן ~hnh וי"ל לפרם, קריך היה ול5 וכו' כמדומה כקומר כ"ס מנמיך, כן וכר"ם כטלה מתכתוכנו
 דכ6מר מהכ"ח מכו6ר ע"כ. מתנה. מתכתו 6ין נמי "ח"כ קסתו הפילה 6ו הכן צמת היכףד6פילו
 מטפט. הסער וכדברי כטלה, מתנתו הכן טמת המוס סילק 6ס ו6ף כהיתנה הוה כן לי סיט ליכמדומו:

 לו ידוע טלין היהיר והמוכר מוס טענת על מוותר טהו5 המכירה כחוזה הקונה הקהיר ד6ס כרקהלפי"ז
 3ו ים 05 6כל מוותר, ט"ני חותס "גי מוס כן ם"ין עכטיו כקומר כהיתנה דהוה "פטר נסתר, מוטכל
 מוס כו טלין מנת על כהיתנה הוה ו5דר63, ויתר, ל6 זה על מזה, ידע ל6 טהמוכר 6ף נכותר,מוס
 מהפט. והצער h"Ano מכתכ כמו לסלקו, ד6פמר ו6ף המקח, כגוף ט5ינו כמוס 6ףנסתר,

 ו, סי' oh)1h דיני המחנ"ה כ"כ כהיתנה, הוה מוס כו דלין המוכר 6"ל ד5ס סכרך ~ho' מ65תיסוכ
 כמכר ה סעי' רלכ סי' הטור הכיבו ו סי' 15 כלל 3תטוכה הרב"ט ממ"כ על מליטאי, ה5כ"ד "די"עה3י6ו
 נקרץ ועדיין לו מכר כיח כי המוכר דברי 6ת 6ני ,~hht* וז"ל: הלוקח, ידע סל6 קלקול כו ונמ55 3יתלו

 המחכ"5 וכתכ ע"כ. לקדמותו. הכית יחזור מנכה וכדמים הו5, עוכר מוס קלקול כו קירע ו5סכית,
 יחזור ניכוי דע"י כיון מ"מ קלקול כלותו ידע ל6 מהלוקח ד6ע"פ סתס, כית לו במכר 6יירידהר6"ם
 כן, דהיתנה כיון קלקול כו ים ל5 וק"ל המוכר לו דפירם היכל 5כל טעות, מקח זה 5ין לקדמותוהכית
A"ubמדכריו מכופר הוי. טעות מקח כיכוי ע"י לתיקוני דיופטר ob~ הוה קלקול כו דפין המוכר 6מר 

 ה סעי' רלכ כסי' הרמ"א דמלסון 5"ע והנה המג"". וכדעת לתיקוני, ד6פסר 6ף sws מקח והוהכהיתנה:
 טיס ט5"ל כגון הכית כגוף המוס oh 6כל הרמ"א כת3 וע"ז הרק"ם, תטוכת מהוך oc המחכר ט,לדקקי
 לו פירט אפילו ד6יירי מכו6ר ע"כ. כיו"ב. כל וכן מלס כותל לו לכנות יכול 6יכו רעוע ונמ65 מלס כותללו
 טס וכתכ ו5"ע. כפירט, אפילו איירי המחכר גס 61"כ טלס כותל לוסים

 המחג""
 ה3י6ו הר36"ד דדעת

 סק הילך וק"ל 6גוזיס סל סק תופם היה כיבד 3טל טהמקח פעמיס ז"ל: הרב"ט, לתטו3ת סמוך טסהטור
 דהמחנ"6 היינו להסליס. טרוטה בע"פ חוזר ה"ז מידתו מ65 ול5 ומדד והלך 6גוזיס מ6ה כה וים 3דיג,רזה

 והמקח כהיתנה והוה 6גוזיס ohn כה יס ד6"ל מטוס הו6 3טל מקח דהוה הר6כ"ד סל דהטעסמפרם
 הרי והרב"ט, הראב"ד דכרי הטור הכיב 6יך טס הכ"ח תמיהת מיו"כ וכזה להעליס. דיופטר 6ן(כטל
 כה ים כב"ל ביירי דהר6כ"ד הו6 ספיר המחנ"ה דכרי ולפי קייס, המקח לתיקוני כאפסר ,tr~h-hלסי
ohnהר6כ"ד כדעת לפרם אפטר היה דבריו ולולי סת0. כמכר ביירי והרב"ט כהיתנה, והוה 6גוזיס 



 ןממונות

 הר"י טכתכ וכמו חרסות, פנים הוה להטליס כטפסר ומה המקח כגוף מוס דהוה מטוס טעות מקחדהוה
 חרטות. פניס הוה ל" הסיגים מסלק ד6ס סיגיס כן וכמ65 5רוף לכסף דמי ול6 הנ"ל כחסוכהמיג6"ם
 פס הוסיף "עודודו"ק.

 הממנקי
 obn כו וים זה סק 6"ל 06 ד6ף מטמע ה"כ פט"ו מכירה דמהרמכ"ס

6גוזיס
 ונמל"

 והיינו כהסלמה, וסגי קיים המקח חסר
 ע"כ.קפיר". הוי ל6 ליסנ6 ה6י כהסלמה ט"פסר רכל טעם"

 והר6כ"ד הרמכ"ס כמחלוקת תלוי מוס כו טלין המוכר 6מר ד6ס המחנ"ה דברי לפי נמ5"
t"h~olob דירן כנידון וכיותר כהיחנה. הוה oh 65המקח כגוף מוס דהוה פגומיס מהיסודות יימ 
 ו6ס קנה, כן מנת ועל קותה, לקרות בפטר ט6י כיון כה לדור רבויה בינה המרפסת המכירהדכסעת
 נפקק. ל6 ספיק6 ומידי חרמות, פניס הוה ודקי עמודים להוסיף "ו "וחס ולעפות העמודים לתקןבריך
ו5"ע.

 ההקטה מ,:והנה
 המג""

 כדוק טחינו ונמ65 כדוק טהו6 כחזקת כיח המכיר ד6ס המחכר מכתב מה על
 דניח6 להטעס ליה דלמה עוסה, הו6 מלוה מהרי כסכר, טכודקיס כמקוס ו6פילו טעות מקח הוי:דל6
 ממ"כ לפי הל" כמלוהליה

 הרמחי
 והמקח הדמיס מן לו מככה המקח כגוף ם6יכו רמוס ה סעי' רלכ כסי'

 דניח6 הטעס ומטוס קייס המקח התכה ויפילו והכף התנה כל6 וגיירי דהתס oo~5h המגן ותירןקייס,
 קוטית "ת תירן מטפט והסער ע"כ. כמלוס,ליה

 המג""
 וקריך לבדוק כ6ן "ינו דהמטכיר וגיירי דהתס

 לכדוקהמוכר
 ולהולי"

 6מר ולכן מעותיו, לגבות לטרוח דווריך טעות, מקח והוה הכדיקה על הו5"ות
 לגכות לטרוח רוקה דקינו מטוס טעות מקח הוה הו65ות הלוקת דכהו5י6 מכו6ר כמזווה. ליה ז'ניח6הטעס
 לומר "פטר היה דכריו ולולימעותיו.

 דמוס "דם כני דדעת מטוס טעות מקח הוה הו65ות הלוקח דהומי"
 להולי" 5ריך ל6 טלו והתיקון הדכר כגוף טילינוכזה

 6כל קייס, והמקח לסלקו ולפטר מוס הוה ל6 הו65ות
ohולכן טעות, מקח והוה מוס מיקרי 6דס מכי כדעת הו65ות, להו5י6 כריך מלו מתיקון על h~Ano 6ל 
 להו5י6 דבריך כיון כ6ן מהמחכיר ד6ף הכדיקה, עכור לסלס "ו לסדוק מיכול כקן הממכיר "נ(חילק
 הכיבו רלג, סי' ריס הם"ך דכרי 6ת לכבר "פטר וכן טעות. מקח והוה מוס הוה התיקון עכורהו65ות
 לתקנו דיופטר ו6ף כו, לחזור יכול דהלוקח סיגיס כו וכמ65 טרוף כחזקת כסף מכר ד"ס טליט"6,ה"כ"ד
 מיקרי הו65ות להו5י6 וזריך התיקון על ד"ס להם"ך רס"ל "ל6 כרוך, במרי כהגהות מס עי' הונטותע"י
 מקח הוה לסלקו ו"פסר הדכר כגוף ם"ינו מוס 6ף היתכה 60ס המג"ב וכדעת 6דס כני כדעתמוס

 וקע.טעות.

 מט"כ על ט מ"ק רלכ סי' המלחן כערךעי'
 הרמ""

 ולפתר המקח כגוף ט6ינו ממוס מרדכי הגהות כסס
 החליף רבוכן וט"6לת, וז"ל: כ" סי' כתטוכה מיגונם הר"י כטס ני"6 סוף רי"ו מכ"כ קייס דהמקחלסלקו
 המומין, כל הודעתיך ר"וכן oon S"b1 ידע טל6 מומים מים טמעון טוען ו"ח"כ כסדה כתים טמטוןעם
 ט6מר מה וכו', מיסורו כרופן "לו מומין בתקן "גי הודעתיך טל6 כדינריך יה6 ט6פילו רבוכן טועןעוד
 יהיו המומין טהוסרו מבחר וכו' המיס "מת כגון הכית כגוף "יגס o~nino 6ס המומים, "תנזן"ני

 מחפירות טהיה מוס ו6מנס וכו', קיימיס 6יכס החליפין וכו' הכתיס כגוף הס ו"ס קיימיס,החליפין
 וכו' לכלן כקו חרסות פניס עליהם טי6מר דכר כקן 6ין כי גס ומערות סיחין כורות כמו וכיו"ככקרקע

 כעל וכל טיט רי5פת כקרקע סיעכטה ויפילו הכתיס כעלס המוס להיות זה כל עס דכא, מפס נסת':הול"
 החליפין החליפין כעת מלמיס כלתי הכתיס והיו הוביל טלס, תיקון כזה הקרקע מתוקן יקמרתכונה



 ירושלים - דיןפסקיח

 כ6ן כ"ט מקודטת, קינה קותה סריפ6 מרופק לזה ורגזיה עתה. 6ותס ניתקן וטפילו  וועיסרוינטליס
 הלך ס6ס למרס ו6מנס עתה. כה מנתומף זו כתוספת hSh יטלס ול6 החליפין כעת חסר הכתיםלהיות
 מיניה גמריכן ול6 וכו' דו טן למיתכ טכ מסוס לזה טעם נתנו מקודטת, קותו וריפק רופף56ל

 עכ"ל. וכו'.6חרינ6 לדיג"
 חסר היה המקח דכעת כיון מ"מ חרטות פגים הוה ול6 לתקן דיופטר 6ף הקרקע כגוף חסר ז'6סמכונר
 והוה תיקון סקריך כורות בו כנמ65 הוה לכנורה דירן כנידון 6"כ טמתקן. מה מהני ול6 טעות מקלזהוה
 חסר. היה המקח דכעת כיון טמתקן, מה מהני ול6 טעות מקת והוה הדבר כגוףחסר

 מקדט ד6ס דקיי"ל מה דלפי יז ס"ק לט סי' כ6כהע"ז והכ"ט הח"מ ממ"כ דלפי הטלתן ערך טסוהוסיף
 מחס6סה

 ונמל"
 סכעל קורס נותה ריפק ד6פילו הרטכ"6 וכתב ממפק, מקודרת זו הרי טדרכס מומין

 ככר מעות נתן ob ויו"כ ספק. זה הרי מוס ונמ65 סתס כתיס קכה 6ס נמי הכ6 עיי"ט, מספק,מקודדת
 6ותס וריפק מומין כה ונמ65ו מומין עליה ם6ין מנת על קרטה ד6ס קיי"ל וכן המוכר. מן מו5י6ין6ין

 כגוף טפילו מומין ונמ65ו מומין כו מנין ע"מ קנה ד6ס "פכר וה"כ למפרע. מקודמת זו וסריהרופק
 עכ"ד. מהני. מעתה תקנו ו6ס מומין כו יט6ר סל6 רק מקפיד דל6 מטמעהכית,
 הכתכתי וכמו מוס, כו ט6ין ע"מ כהיתכה הוה דהכ6 נים" 6י ו6ף ספק, הוה דהכ6 דכריו לפיכמ65
 וטע. למפרע, מהני המומין יתקנו 6ס 6כל מטפט, הפער עפ"ילעיל

 ווייס.יהושע

ג

 6מת כגון הכית, כגוף ט6יגו כמוס כזה מוס נחטב המוכר דלטענת הו6, ה5דדיס כין הויכוח עיקרהנה
 ה סעי' רלכ כסי' הרמש טפסק רעוע, ככותל נחטכ ונינו וחלונות, דלתות כעקירת 6ו העוכרת,המיס
 טעות. מרחסהו6

 דכריס, תוספת הוכ6 הרמאי, טל מקורו מקור טהור נ6, סי' מיג6ס אר"י דכסו"ת כזה. לדון יםולכנורה
 וכסנדל לכנן כ6ו חרסות ספניס ננמר מלס לכותל דכתיקוכו טעות מקח נחסכ רעוע כותל רקדל6

 לח"כ טמיל6וס ומערות טיחין כורות כמו חדסות פניס כ6ן טלין כנופן ויפילו hSh תרמיותיו,טנפסקו
 ינמר חכוכה כעל וכל טיס לכני רי5פת כקרקע מעסה ויפילו הכתים כעלס המיס להיות Or כל"עס
 ו6פילו כטליס החליפין החליפין, כעת סלמים כלתי הכתיס והיו הוניל פלס, תיקון כזה הקרקעכנתקן
 עתה". 6ותסטיתקן
 ככתובות מרדכי טהגהות לזמר מסתכר ול6 דידן. לנידון מיגנט הר"י טל ה5יור כין רכ דמיון יטוהנה
 מקח קוכע הכית כגוף חסרון 16 דמים 6חד, דין טניהס h~h עליו, חולק זו הוספה טהטמיט ר5כסי'

 מתחת מעורעריס יסודות טתיקון טפילו לעניננו גס 61"כ חדסות. פניס מטוס כתיקונו טלין 6נ!ילוטעות
 הו6 ו6"כ, כורות, מילוי כעין הכית כגוף תיקון לכנורה הו6 6כל חדטות, פניס עוצה נינו הקרקעלפני
 טעית.מקח



טממונות

 הכית, כגוף הסוס ט"ין מה מועיל מה הרפ"ק על להקמות ים דהנה טעות. מקח כ6ן דלוין כלכנ"רמ"מ
 סכתכ וכמו הכית, כגוף המוס 6ין oh לסילו להחזיר יס כזה ככיח ר5וכו סטין "ומדנך כ6ן ים ohהרי

 הענין כ6ן קוכע דמה קבס ו6"כ המקח, מחזיר מוס "הו6 המדינה כני ממסכימו רכל 1 כסעי'המחכר
 מט וקרוסין 6 5ז כתובות וכתום' כפוסקיס סמכו6ר כמו בזה העירון h~h הבית. כגוף ל6 16 מכית גוףטל
 דבריס יט וכן מכרחת, סטר וכגון יריך, "ין דעת גילוי ד6פילו כך כל חזקה מה6ומדנ6 ;.כריס ריסכ

 ד"פילו דכריס י" מלידך דיסר6ל. לקרעך למיסק 6דעת6 6רע6 וכן כדוגמת דעת כגילוי דסגירגילים
 וסוף דיטר6ל, bD~h5 למיסיך hnu~h כגדיו טמכר כגון התכוייס, מטפטי כל כלי מועיל קינו רננתגילוי
 למכור רגילות דלויןמטוס

 לדעת"
 דרכי.

 כזה 6ין h)~nlb הלכות דמ5ד מטוס הו6 טעות מקח מפוס המקח לבטל "רו5יס דכאן מוכרח זהוב"כ
 ממכר דכמו מטוס הוbih 6 כזח, כאופן לקנות גס טיסכיס חריפה כזכינך איירי דלולי המקח, לכבולכדי
 ייןלו

 ונמל"
 הס הכית כותלי כי כית קינו רעוע כותל לו טיט בית כ6ן ה"ה הסכמנו, Or על דל6 המקח כעיקרטעות הו" h)~nlb b~b לדיני לזה אריך וקין סיכמו, מעליו החסן זה דלין מטוס לחזור ריכול הומן

 והו" הכית,גוף
 המקח טעת כי "ח"כ טיתקן מה מועיל ואינו "ומדנך, כ6ן "6ין כאופן אפילו טעות מקח

 בית. לנו היה ל6 ואזקוכע
 המקח rb הכית כגוף הו" החסרון ob לדון אריך h)~nlh כ6ן כהלין טעות מקח ענין ככל להכיוד"תיכלו
 מסד"כ ססכמכו, Or על ל6 טהרי היוקח חל ל6 מעסה סכטעת מסוס אח"כ, תיקון מועיל וקינו טענתהו6
obותטע תטעיס רק ונתן מאה לו כמכר והוא חסרון, כקן טיט רק טעות עוטה המוס 6ין הכית כגוף אינו 
 וכדלעיל, טונה, הדין h)~nlb כטיט ואכל לתקן ועליו חל המקח כ6ן ה"ה החסרון, ויטליס המקחמחל

 תיקון(. מועיל ואינו כטל המקח מוכחתדכסה6ומדנ6
 נחטב תיקון כלי לת"מיטו  ראוי  טחינו דכי סיף  ססגררס  פטמות מבית,  כגוף  כסרגן להטם  לוסולענין
 מו5י6 טילינו זמן כל לדירה ראוי "דכט6ינו כסופו ז ס"ק תלו סי' חייס כמקור סכתכ וכמו טעות,למקח
 נחטכ כפסח כתוכו לדור אפטר ט6י מחמן כדוק טילינו כית ולכן המקח", כגוף כטעות הוי הו65ותעליו
 הכית. בגוףכמוס
 להעמיד דיט חזקיס הס הנמ65יס היסודות טהרי מוס, טוס לו 6ין הו6 כאסר זה דכית דירןוכנידון
 הקירוי להוספת כנוגע רק הו6 והמוס החסרון וכל מהכרס, קיטור יט הנוכחי ס6יכלוס ועלהכנין,
 חומן. ונמ65 כיין כית נחטכ וקינו לדירה ראוי סלינו ככית עכסיו סיח"כ לומר רחוק ק5ת 6"כדלהכ",

 יכול אינו וכעת המרפסת, 6ת לסגור היתה המכר כטעת כהכוונה מסכימיס ה5דדיס מסני מכיון6ל"
 וכמו המקח, עיקר 6ת מבטל ט6יגו מוס ככל וכמו המוס, לתקן ממוכר על 6"כ המוס, כ.גלללסגור
 הכית סל העתידית ההמתמסות כלפי מוס טהו6 הזה החסרון כאן, O~rO לתקן, מעליו הדלתותנעקרו
 מנת על ~hhSh דכית מס תלז כסי' האלף המגן מכתב ממס כ"ט והוא טעות, מקח אינו 6כל כתיקוןחייט

 כ6ן וכיס עכוזיו, בו לגור לו גזתן 6יגו בו סי" המוס 6ס אפילו טעות ללוקח בח"כ אינו ל"חריסלה"כירו
 מהוך. כמות ל;.ירסטר6וי
 ס סעי' רלכ סי' המחכר טכתכ וכמו מתיקון, מדמי חון המכוס יתרת 6ת לעלס הלוקח חייכ כ6ןלכן

 עליו מכיסו, כך על טיטלס כלי מהנדס, קיטור להבי" מכסה טהמוכר מכיון והנה הדמים. מן לוטיענכה



 ירושלים - דיןפסקיי

 התיקון הו65ות ולהוריד כעלמו לעטותו הקונה יכול 1hb, ו6ס המכוס, יתרת יקבל ו6ז כהקרס nbvלעטות
 הכתכנו. וכמו המקח,מדמי
nhf.מהתנגדות ו6פילו הספק, כגלל מתכגדיס הטככיס רק כיסודות, פגס טיס הוכח ל" דעדיין כיון ועוד 

 כדוקך קינה - כלל כדרך - טכניס התנגדות כידוע מהרי מקח, לכיטול עילה o)~h לכדההמכניס
 6ין כדקנו טל6 עוד כל 6ך מהנדם, קיטור ו6י הספק ע5ס הו6 הכיוון כ6ן מ"מ וד"ל, ענינייס,מטיקוליס

 חלה הכדיקה עלות דענין נר6ה מ"מ וחזקיס, 6יתניס טהיסודות תוכיח הכדיקה קולי כי טעות, מקחכ6ן
 הו6 והתיקון תיקון, ה5ריך כפגס נחטכ הספק מחמת ויפילו המהנדס המכמת 5י דע5ס המוכר,על

 העתידית. ססרחכה כלפי טפילו וחיזוקו המכנה טלימות על המהכרס וקיטורהסכמת
 ידוע טהרי ה5ומדנ6, כגלל המקח 6ת לכטל יט 5כל כ6ן 5ין טעות מקח ד6ה"נ ולזמר לה:קטותוקין

 למיסק 6דעת6 קרקע דמכר טס ככתובות כתום' הלמטעית כמדרגס והוה לכנות, טכוונתולסניהם
 רקונו ס6ין h)"nlh טיט כקמר כ6ן וגס התנ6יס, למטפטי קריך וקין דעת כגילוי דסגי דימר5לל5רע5
 סרוסה 6ומדנ6 טיט ולומר לכתחילה. יהיה הכית התיקון לסחר הרי מגלן, גופף דהי6 נקמר ת"זבכך,

 מנלן."גל"ט'",
 איירי דטס כיניהס, לחלק' מאפטר ואפילו ג, O"D רלכ סי' מטפט המער דברי הס לנגדי מעומד מהרק

 כן לו מים ידע oh דכמתנה עוד לתרן ים וכן ד, סעי' רז בסי' הרמ"א החילק וכמו כמכר, וכאןכמתנה
 קוטית לתרן טייי הערך וכ"כ המקח, מכטל היה ל5 לתקן טניתן יודע oh כ6ן מסד"כ ככלל, נותן היה:ל5

 ו5ל"ע. טעות. מקח הו6 כ6ן לכאורה מספט Nh~Sp.h לדעת מ"מ מטפט.הסער
 טהור מקורו ירק טעות מקח לענין התיקון הו65ות ענין הזכיר ל6 6 מ"ק רלג סי' דכט"ך אגיד,6גכ

 דכרי וכן הם"ך, דכרי לפרט ויט המקת[ כגוף טעות הויך הו65ות כלי לדירס ראוי דכט6ינו חייסכמקור
 עומד דוה הס, מינים כ' 5רוף וכסף סיגיס דכסף מטוס הי6 הרמ"א על דהסגתס מס, הגרתןכיאור

 וכמו מין לאותו נחמס אינו "ס הו6 כאטר מ"מ לתקנו סיכול ואפילו , 6חריס לדכריס עומד וזהלתכמיטיס
 רעוע.בכית
 עדיין 6כל תיקון. מועיל טסינו הכית כגוף למוס "ותו "נחטיב כזה המקח 6ת לכטל ט"ין דכרנו כ6ןעד
 יחטב 6"כ המרפסת על לכנות טכוונתו מוריס טטניהס דמכיון והוא, 5חר, מטעם ולבטלו לכוץים

 סזס נראה 6מנס הכית. כגוף ם6יכו כמוס אפילו מקת טמכטל ז p"D תלו סי' המגפן טכתכ כך עלכהיתנס
 וכן מהנתס"מ, ה6כ"ד טהכי6 וכמו כסמג"ד, דל6 כתם ס כסעי' h"n~ot מזה צחון מסוס 1'הו6סיגו,
 דכאן ממוס והוא המג"ח, טל לדינו דומה אינו סכלן מיכה עוד ים 5כל 6תר, על מהרס"ל כגליוןמ55תי
 להרחיכ ככדי לקנות טכוונתו ftWh-~h1h רק הו6 מ"מ כהיחנה, כח"כ כיגיהס נזדכרו דמה נימק ohאפילו
 לומר 6ין ודאי 6כל טעות, מקח לדון אפטר כלל המרפסת לסגור יכול אינו oh וממילא המרפסת,ולסגור
 מסד"כ לקנות, ר5ונו 6ין כזה גס המרפסת לסגור כדי יסודות לחזק י5טרכו ~ob זה על להתנותסכוונחו
 סיתקכו מה יועיל ומס כדוק מאינו כית לו וגתן כדוק ככית מרקונו היתנו גופף ע"ז הרי סמג"ד טלכאיור
 כדוק מיהיה גופף ע"ז היה וסנטו לבודקו 6פמר כדוק מאינו "כיה יודע הסוכר גס זה סל6 אח"כ,ויכדורן
 מוס, סי" רק לו, יט וזה מרפסת, לסגור קריונו כהיתנה יחטכ 6ס אפילו כ6ן מסה"כ טכירותו,כמעת
 המוס. לתקן המוכר חייבוע"ז



יאממונות

 הכיק כככר דכיון מטוס כהקרס, הפגס לתקן המוכר חיים מ"מ טעות, מקח כ5ן 5ין טלענ"ד לע"פהנה
 בגוף למוס טיתקן עד הזמן טיהוי עלס נחטב לגור מקוס לו סטין ד3סוכר הקלף המגן דברי 5תה35"ד
 הזקת טהכניס ויפילו ולכנות, להרחיכ הלוקח טכוסת לטניהס מידוע כ5ן 5"כ טעות, למקח וגורסהמקח
 5ת למהר המוכר חייב ולכן וכלכיור, להתחיל, אפילו יכול קינו טכסיו מ"מ מסויים, זמן לקחתבריכה
 קבר. זמן תוךהתיקון

 קניג. יהושעדוד

הערה

 חיקוי כלי גס בו )גול ר5וי מהכיח קכיון קליט"5 קניג הגל"צ הליין י7י7ימק"כ
 עתירי )קימוק לקוי קינינו נוה היקו7וח,

 ,ה וכלערי כצייה, קלו לליהוק הקירוי כנייח 5ח לליך סהלוקח כיון לענ"7, המקח, כגוף סוס מקוכ קינו קירוי )גליולהוסיף
 5ח להוקיף 5פקל 5י 5כן ob "עחי7י", קינווק כגלל לק זה 5ין הצילה, 5ח קנה כן 7עח ועל מקסחחו, עכול פוקוס לו5ין

 התקח. כגוף שוס זה לעכולו הליהקילוי
 הננג"5. כלכלי 5חל כירבול להם יק ה5מלוניס קלוב הכקנו גכל הנה נוקפע, הקעל לכלי עם ככליו לייקכ קנחקקהומה

א.ד.ל.


