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 זצ"ל לוין יצחק ברוך רבי הגאון ממו"ר דיןפסקי
 חייפע 'עיקור יו)עגרב

 גירושליס לממוטפ הדין ביס ולאשמייסל

בנידון
 המחיר את פסקה שכגר לאחר מכונית לקניית אשתו מהסכמת גוחזר

הנידון

 מכירת על מודעות יפרסם ואחר4 ממנו, מכונית קניית ע"ד שמעון עם ונתן נשאראובן
 כי קבוע, מחיר ביניהם פסקו טרם כי אם הקדים, ראובן אך קופצים, הרבה לו היוהמכונית
 ראובן של אשתו הנקוב. המחיר כפי 8.600$ רק לתת רצה וראובן 9.000$ בקששמעון

 על והסכימו שמעון עם בדברים באה חדשה, כמעט שהיתה אחרי בעיניה חן מצאהשהמכונית
 שמעון אמר החתימה ולפני חוזק, וכתב קדימה, דמי 1008 לשמעון ונתנה 8.800$, שלמחיר
 שאין בעלה אמר החוזה פרטי את, בטלפון לבעלה שמסרה ולאחר בעלה, עם שתתקשרהמוכר

 שאת מה "תעשי לה אמר הרנה בו הפצירה כאשר אבל מאד, עסוק הוא כי עכשיו זמןלו
 כזה, למחיר מסכים שאינו לשמעון ואמר בא ובמוצש"ק אחה"צ. ששי ביום היה וזהרוצה",
 של ובסופו הקונים, פחתו בינתיים שהשתנו המחירים מחמת אבל לקנייה. הסכמתו אתוביטל
 ששילם מה את לו להחזיר ראובן ותובע 8.6008 של במחיר אחר לקונה המכונית את מכרדבר
 החוזה שעפ"י מם ראובן, של אשתו לו  שהפסידה 3008 תובע ושמעון 1008, בסך קדימהכדמי

 יתבטל. הקנין אם 10% של בקנס ראובן של אשתוהתחייבה

 להלכההמקורות 11

 סמטלטין % נקנו סלn~uh 6 ממטלטלין מסך ול6 דמיס פנתן מי ספו"ע פסק 6 סעי' רד סי' כמו"ממנס
 ל15sbh1 6 מפרע מי לקבל ו"ייכ יפר6ל מעמס עמס % מוכר כין לוקת כין כו סתוזר כל טכתכ6רכמו
 פסק 66"כ סגכסס ו% מפיכס ול6 סכלי ול6 קוכם סרטות 5ין ז: טעי' ר וכמי' סדמיס. מקלת hSbנתן

 ממכס hS פסק hSa זמן רכל כו, סיקנס 5ד סוס % 5ין פסק סל6 זמן כל 6כל וכך בכך סמידסממילם
 עכ"ל. וכו'. ססכוס על יסכימו bS סמ6 מניססדעת



עאממונות

 טפרע, למי וטפילו 13, מיקנה 5ד מוס 6ין סמכוס, על ססכמס לידי כ6ו ל6 וטמעון רכוכן דירןוכנידון
 על ססכימס רבוכן מל דממתו כיון לדון דים h~h וכו'. 1 ס מעי' רז ו3מי' 6 מעי' ר6 כסי'כמכומר
 עלמו דטמעון כיון 6כל קדימס, דמי ונתינת פסק כ6ן ים סריססכוס

~hh 
 מתתקמר רבוכן סל לבמתו לס

 וכמליח ר6ו3ן, מל לחלקו מנוגע מס לכס"פ כעלס רבוכן מל פליח רק סהי6 ידע סרי רבוכן, כעלסע0
 ו% סמלים % טפרע מי לקכל קריך וקין בו לחזור יכול דסמטלח ז מעי' קפכ סי' חו"מ נטו"ע פסקסל6

 מסל' פ"ט וכרמכ"ס כ עד ככ"מ וכו', ממוס דכי לנדוני6 זוזי ויסיט ג3ר5 דסהו6 מעוכד6 והולממטלת,
 6כל וכו', לעוות ול6 טלחתיך לתקן קומר סמטלח מסרי כסלית טפרע מי מקבל וקינו ס"ס, ולוסמלוס
 מי מקפל קינו דסליח טפרע, מי כלק חוזר כמ"ג דכסדיוט לחזור, יכול וסוזלו כפירות דמים כנותןסגז3ר
 חלקו רעל כיון מ"מ כזפ. סרמכ"ס דברי לכ6ר מס6רכנו כמס נככת"י( s"s5 לוי דברי כם' ועי'מפרע.
 הלקם על דגם ודקי זס כסס, לחזור ויכוליס מפרע מי מקכלין סמטלח ול6 ססליח וקין מלים סי6 ס3עלסל
 כולו. 3טל מק5תו הכטל כסף וקנין מכונית, ח5י מכר hS ממוכר דגס מפרע, מי טייךל6

 סמכימס, טסיך סמכוס על גס ממכיס הרי רולס", ם6ת מס "תעמי 63ומרו לס מסמכים כיון 5מרוקין
 סיכול וכיון למלקו, כנוגע מס לכס"פ סכעל פל מליח רק 6יננס סי6 מ"מ מלידו, גס דמיס פיסוק כ6ןוים

 דסקנין כיון קדימס דמי כנתסס ומס כולו. כטל מקלתו טלטל קנין חלקו על לחזור יכולת סי6 וגסלהזור
 למחזיר. ממכונית כעל ממעון ד5ריך סו6 פמוט ד3ר סחזרס, מחמתכטל

hS1לחכירו עירבון סנותן י6 סעי' רז סי' תו"מ כטו"ע דפמק לס6 כלל דמי S"h1 06 ערמוני כי תוזר 6ני 
 סי6 מסרי מערכות זס קנס סלוקם כו חזר 06 ערבונך, לך לכפול בי מוזר 6ני 06 קומר וסקס לךמחול
 6סמכת6 כידו, ססו6 אע"פ סמוכר קנס hS מלוקח כו מוזר 06 ד6פי' ום"ל חולקין וים וכרמ"א: ידו.תחת
 מטוס bSh 3זס, דניס 6סמכה6 ממו. ל6ו דסכ6 כלל, דידן לנידון דמי ל6 יד. ס"ק 3פ"ת עיי"ם קניך.ל6
 ונכסי. עלמך תענין 6 ט גיטין כמכו6ר כולו כטל מק5תו טכטל דקנין ככלל, קנין סיסדל6

hShכיון דין, מן וכר 6סמכת6. דמוי ודאי לדון ים ע"ז 10%, טל מכחוזס מהתחייכות טמעון מתודע רמס 
 לעוותי, ול6 טדרתיך ולתקוני הכעל, טל ח5י על טלית רק וסיף קטתו, 6ל6 סחוזס טל חתם ל6דר6וכן
 אופן כסוס ססכיס ל6 מ"מ מכדו, כססכמס סוי רוכס" מ6ת מה "תעמי ם6מר דמע נניח 606פי5

 ממניס. ט5ס על רמ 6ל6 מנסות,לסתתייכ




