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בנידון
 השכירות והתבטלה דירה שכירות עבור בצ'קיםשילם

הנידון

 עליו, וחתמו חוזה כתבו וגם צ'קים, שלושה ראובן ונתן לשנה משמעון דירה לשכור באראובן
 צ'ק שיתן שמעון דרש החתימה אחרי כי לראובן, החוזה את מסר לא שמעון שעדייןאלא

 כך, על דובר לא החתימה לפני שלטענתו מכיון הבטחון, צ'ק את נתן לא שראובן וכיוןבטחון,
 שמעון התקשר ימים כמה ואחרי המפתח, את לו מסר לא וגם החוזה מסירת את שמעוןעיכב
 הדירה. שכירות את וגם הצ'קים את מבטל שהוא לו הודיע וראובן בטלפון,לראובן
 דירה שכר לו שישלם מראובן תובע ושמעון הצ'קים, את לו יחזיר ששמעון ראובן תובעעכשיו
 לאחר. הדירה את להשכיר שיצליחעד

 להלכההמקורות

 קנס hS 6חריס על לו טים כסט"ת קרקע קנס ד6ס 6 ס"ק ק5 סי' תו"מ נ"ך עי' כסף, נקרץ 5'ק 06מנס
 כסיף דל6 קנס דכמכר טטר6 ס6י ד"ס טז וכ"מ קנז כ"כ תוס' כטס סכיך וכק5וס"ח טימחול. דירךמטוס

 מלוך 6ת לטלס מוכרח סל6 ספק 6ת יבטל 06 ד6ף כ5'קיס OttO 61"כ טס. כנתס"מ וכ"כלמיתכעי',
 קרקע קנין לענין כין כמף סו6 סרק לכן למיתכעי', כסיף 1ל6 דגרמי, דינך טל סדין מ5ד גסססכוס
 קרקע. לסכירותוכין
 6מ לחייט 6ין כס, לסטתמם ממנו ומנע כטוכן דירת 6ת מגר ובמעון כס לסטתמם סיירם 6ת סקנסוכיון
 ~מר וקין סרגל. כילד כפ' סר6"ם טכתכ וכמו גרמך, 6ל6 זס דלין ספסר, לו דגורס מטעםטמעון
 נתייכ חיתי מסיכי 6כל ממפתח, לו נותן וקין סטוכר דירת 6ת מסגר כמס טמע1ן 6ת לחייב ז6יןד6ס"נ
 סמפכיר, כדירת מסתמם 6ין טטכר נדירס דר טס61 דטוכר נר6ס דירס, סכר לטמעון לפלס ר6וכן6ת

 קנין 6כל סמטכיר טל סו6 מכית דגוף 6ס"נ מסתמם, סו6 וכסלו סטוכר קנס סדירס טלדססטתמטות
 ו5ס מנס, טסו6 הנינו כמכיל מסלס 6ל6 דר טסו6 במס דירס סכר מסלם וקינו סטוכר, טל סו6פירות
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 כך מסוס וכי לבית, סכניסס ממנו ומנע מקונס כפני מכית 6ת מגר וממוכר ממועיל כקנין בית קנס6חד
 6ת מחייכין 6ין מכסף כל 6ת למוכר תקונה פילס ל6 עדיין ו6ס וליתיכ, פזרך דלינקט bSb סמקת,יוטל
 ממנו. לסו5י6 יכול 6ין הקילס מס 36ל דנקט. מפזרך דזסו למלס,סקונס

 כסלו לס"תמם ממסוכר מונע סממכיר 06 הכית, מל מהמתמסות סטוכר סקנס כיון דיון מנידוןוס"ס
 ממוכר טכיטל ומס ככסף, סקנס סטכירות 6ת למטל סטוכר יוכל חיתי מסיכי 36ל וליתיכ, פזרךלנקוט
 זס כמט"ח מקנס מקנין 6כל לתריס, טל מט"ח סמלוס כמחל כמו דגרמי, מדיכם לפלס חייב סמק6ת
 כטל. bS כסף,מסוק

 טעס וכתן ממכירות, כל למלס ד5ריך מפסק סמוכר, מת כדין כ P"o ם% סי' כם"ך סוכך כתמו'וכרמכ"6
 כמקוס 6ף ומכו6ר כ. נו סזסכ פרק מתום' עליו ממיג וסטייך סו6, ממכר ליומך דמכירות ממוס זסעל

 ממכר ליומך מכירות לob 6 מסכירות ככל לחייב טעס סרמכ"6 מ65 ל6 מסוכר מסימת הי6טסמניעס
 מפילו ק5ו3 לזמן דמכירות כס סי' סמוקן ופרק עלמו דכרי מסותר כ3 סי' דע"ז פ"ק 3ר6"ם ועי'סו6.
 י5. מכי' סיב סי' כחו"מ פסק וכן 6%ת, סמוכר 6"5 ממכיר מל כיתונפל
 סייגו %קדים יכול סממכיר דלין 3תו0פת6 דתני6 דס6 וי"ל וז"ל: וכו' ס"ק כ"ס 6 כ6 ערכין תוס'ועי'

 צית סמטכיר טנסט, דמקוס כירוטלמי bn~h וס"נ מכרו. סקדיס hbns מיירי וסכך סכרו, %כמסקדיס
 דר זס סרי מכרו % סקדיס 6כל פכרו לו סקדיס טל6 כזמן קימתי מקודמת, זו סרי ומקדים ועמדלמכירו
 עכ"ל. כמינס.בו

 סרי לי נותן 6תס מעכסיו 06 61"ל ח5ירו 6ת לו סטכיר כיקד ממכר על מרצין 6 מס כ"מ דתנן ס6ונרפס
 זס 6ין % נותן דמעכסיו כיון מותר, לחוום סלע כחוום חודם מל ו6ס לכנס, סלעים כעמר סלךסו6

 כמכירות ד6ס"נ סו6, ממכר %ו ליומם דמכירות 6ף קנין זס סרי מכרו % דכסקדיס מכר, bSbסכירות
 גכיס. ד6וזיל סו6 ו6וזולי מכר bSb זס 6ין מעכטיו לו כנותן 6כל עטר, מניס רולססו6
 מסתמם, סו6 כסלו מסתמם וכטסו6 מכר, b~b זס 6ין מכרו לו וסקדיס 5'קיס לו דנתן דירן כנידוןלכן
 סטוכר צפני מדלת סנר סמ"כיר ו6ס סמ5ר, טל ססמתממות ממנו קנס 6ל6 מפלס סו6 דירס מכרולקו
 חוב סממכיר דמייכ b~h המכירות 6מ לכטל 6ין כך ומטוס גרמhSh .6 זס דיין סממכיר, 6ת להייכ6ין

 ממפן, 6ת לתת סכסף תמורת יקריך כסף קנין מל סור6ס דזוסי סטוכר, טטילס סכמף תמורתלמוכר
 ת3ע 6י כ ע p~ss כמכופר סכסף, טל סתמורס 6ת % לתת 5ריך ממנו סקנס מתפן 6ת % כתן דל6וכיון
 סחפן. 6ת קונס 3זס וליס ויל לי' ומריי דינה בכי קמןפי'
 ליומה דטכירות ממוס ממכירות כל לטלס קריך סטוכר רמת סרטכ"6 פסק ומנס נר6ס, מנידון 3ע5ס6כל
 מתומ' סטיג כ ס"ק מלי מי' דם"ך ומגס ודירס, לסמתמם ממסוכר מונע ממות סמ%ך מגס סו6,ממכר
 י65נו ול6 3זס, גדולת מכוכם סכלנו ככר 35ל סו6, ממכר ליומך מכירות 6מרי' דל6 3, נו סזסנפרק
 ספק מוס 6ין מכרו לו כסקדיס דידן כניוון 36ל ממכירות, כל לטלס י5טרך 06 מסוכר כמת ספקמידי
 סמימום ממנו ומונע מפכר %סדירס סטוכר 6ת מגרס סמות וכטמל6ך מכר, זס סרי % טסקדיס מסךרעל
 כוס יודם סממכיר מחמת סי6 סמימוס מניעת סל סמיכם 06 וקולי ת3יעס. מוס לסוכר לו 6יןהדירס
 51"ע. סו6. ממכר ליומך ממכירות 6ף סטכירות כל למלס 5ריך סמוכר יליןסרס3"6



נאממונות

 ונטרף זמן, לקותו ללוי והטבילו 6חד לחורט מטמעון כיח טסכר רביכן ג סי' סכירות tso לפריסוכמחנס
 ק6 דינך דר6וכן (~ob לכינורה וכו'. ולילך פכית טנטרף מזמן הסכירות לו טיחזיר ריגובן וטועןהבית,
 0מטכיר זכ0 ל6 הזמן נ6מ5ע הנית טנטרף וכל סוף, ועד מתמילס לסכירות יטנ0 דקיי"למיטתעי
 5כל ולילך. הבית טנטרף מזמן הטכירות לתכוע הסוכר ויכול מכותו הכ5 6ו הסוכר בו דר טל5כסכירות
 הדרך ח5י סכר 0טוכר יטול ל6 6מ5י הטכירות כל נתן 06 מ"מ 61"ת טכתכו כ עט כ"מ ל0תום'רזייתי
 טלו טיסת נתר5ה סכרו לו טסקדיס דכיון וי"ל לכסוף. 6ל6 מהתלמת אינס דטכירות ועיד הלך,טל6

 מזה למדנו עכ"ד. לאלתר ט% טיה5 נותנו כן לדעת לבסוף, 6ל6 מטתלמת אינס דסכירות ~a"shלאלתר,
 ועי' כוס. למעיר סיט מס ועיי"ט סוף. ועד מתחילה לסכירות יטנה לזמר טייך ל6 הסכר לו ט0קדיסרכל
 וו. 1 ס כמי' טסעוד
 מתום' לעיל ס0כ6נו כמו מכוונה לאלתר, טלו טיה6 1נתר05 טכרו לו כ0קדיס התום' מדכרי במעינןמ"מ

 ק6ימנ5 6נ6 6מר 60 דסטוכר לומר ואין לאלתר. טלו טיהר קניה 6ל6 סכירות זה דלין כ6עירוכין
 יותר 6כל דר. סל6 מס מסמטכיר לתכוע יכול טכרו לו כסקדיס 5ף יתכן לכן המעככ, ה61והמבכיר
 לומרמסתכר

 ד0~
 גס המפתת, נותן המטכיר 6ין כך מטוס ורק נטמון, 5'ק נותן טהטוכר המדינה מנסג

 לטלס ואריך פירות קנין 6ל6 סכירות זה 6ין טכרו לו טהקדיס וכיון ק6ימנbo ,6 %מר יכול אינוהטוכר
 ממנו. וקנה טסקדיס מהכל
 כטחון. סטר נותן "הטוכר כירוטליס גס מנהג זה 6ס לי כרירך ל6מ"מ
 כה רולס קיני למבכיר S"h1 הסוכר נמלך 61ח"כ בה והחזיק צית סטכר כמי ט סי' אפריס במחנה טסועי'

 0טוכר. זכות נפקע דבסיליק נוטה ודעתו 5לו. כדכריס הטוכר זכות נסתלק 6ס ממנה עלמוומסתלק
 עלמו טסילק כמס דירן כנידון לפיכך טכירות. גבי מועיל קינו דסילוק תעו מי' הריכ"ט כטס טסוסכיך
 כסכירות מועיל דמילוק אפריס המחנה דלפי והמחנאי. הריכ"ט כמחלוקת תלוי הדין מהבכירותהטוכר
 קנין טז0 מגס פירות, זכות 6ל6 לסוכר לו ואין סמסכיר טל 0ו6 הכית דגוף כיון סכירות זכותטנפקע
 מילוק מ"מ קנוי דגופו דהגס כעבד כמו פירות, קנין על 6ף מועיל סילוק 6כל ממני, ל6 ומחילהפירות
 לטון אינו בך עסק לי 5ין דלטון כריטכ"6 ועיי"ט לכ, דגיטין מה6מסני,

~b)Oo 
 וגצי סילוק, לקון 6ל5

 טמיס. כו זוכין קטן הו6 ו6ס גדול, הו5 5ס כעלמו 0עכד זוכם ממילם ממנו עגמו דסילק כיון מועילעמד
 לפי 6כל טכרו. % סהקדיס כמס החיוכ מהסוכר נפקע מהפכירות עלמו סילק דהטוכר דידן כנידוןלכן

 קניימ כטל ול6 סטכירות זכות נפקע ול6 מהטכירות עלמו סילק טהטוכר מה כלל מסני ל6הריכ"ט
 דר. טל6 כמס לתכוע יוכל ול6 סהקדיס, מה כל לטלס וי5טרך הדירה, טל0הסתמטות

 כטל 6כל סילוק, זה סרי עמק לי דלין כה", עסק לי לאנין כלל דמי ל6 הו6" ד"כטל נראה דין מןוכר
 כו. לחזור יכול אינו קנה מככר וכיון בו, וחוזר ממקח 6ת ולהכף מכאן דמכטלמטמע
 ואינו התפן לו טיחן כדי ממעות לו ונותן חפן ממנו לקח ד6ס ג ס"ק 05 סי' בנתה"מ דפסק 60והנה
 םעי' טיב מס" מוכח רכן טס וכתב המקח, לכטל יכול כידים מזיקו 15 ל6תריס ונתנו מחסן לו ליעןרואה
 דידן כנידון מ"מ המקח. 6ת לכטל סיכול מטס להוכיח כדי עד דיוריו 6ת לפרט זכיתי ל6 כעניותיכ.

 יבטל חיתי ממיכי תזיק, ול6 ל6חריס הככירו ול6 לו טה"כיר לבית להכנם לטוכר נותן ל6טסמטכיר
 ל6חריס המטכיר סהסכיר ואפילו כטלימות, 0טוכר לפני סייס פכית 0ל5 וליתיכ, פזרך לנמוטהממח,
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 חזר 06 כמותו 5מר כיח % להבכיר הממכיר טחייכ - סנתס"מ סמך מעליו - כ סעי' טיכ כסי' פסקהל6
 טסטכירו כמו מנסו ספית 05 5כל סי5מון, מכירות ממפקיע 6נם 16 לעכו"ם מכר 16 והמכירוסמטכיר
 סטכירות. 5ת לבטל ממוכר סיכול גילוי טום לנו 5ין לסכנם % נותן קינו דסמטכיר6ל5




