
עהממונות

 זצ"ל לויו יצחק ברוך רבי הגאון ממו"ר דיןפסקי
 חיים" 'צוקיו וליצגלב

 בירושלים לממונות הדין  בית ולאששיישד

בנירון
 הסכים, שאביה הקונה לה שאמר מה עפ"י שמוכרת לדירה  מחירקבעה

 הסכים שלאוהתברר

הנידון

 בירושלים, ביתה במכירת בארלייב הנמצאת בתו בקשת עפ"י טיפל בירושלים ש' שלאביה
 הקונה וראובן קונים, עליה  שיקפצו כדי שיפוצים בדירה השקיע בתו הסכמת לשאולובלי

 של אביה שבקש המחיר על אולן בשום הסכים ולא השיפוצים אחרי הדירה את ראהלעתיד,
 מה ולפי ל-200.0008, קרוב לא הציע ש' של מגורה מקום לארה"ב הקונה ראובן ובבואש',

 המקח את שיגמרו וקבעו המקח, על והסכימו זה, למחיר הסכים שאביה הקונה לה אמרשכתבה
 שרוצה ממכיריו שהוא מי שלש לקונה נודע המקח לגמור כדי לירושלים כשבאבירושלים.

 עומד שהוא כיון בדבר ותערב שלא לו ואמר אליו הלך 215.000$, של במחיר הבית אתלקנות
 הקונה את הבת תובעת וענשיו ידיו. את משך וההוא בארה"ב, הבת עם הבית עלבמו"מ
 ב-200.0008. הבית של מחיר על הסכים שאביה לה שאמר במה אותהשרימה

 להלכההמקורות

 למכור סםכימס סל6 וסיף סכת סי6 מכית כעלת דסרי זס, כעסק כתו לעומת טפל דס6כ6 דנסינרפס,
 יסי' סתס6ס וגס זמנייס תטלומיס כלי 6מת ככת לס יסי' זס טסכוס גס מס  200.000$,  טלכמחיר
 טפין ידעס זס גס 6כל גדול, יותר מכוס מכקם הלכיס ידעם ודקי גרס, טסי6 כמקוס 63רה"ככדולריס
 לס 6מר qh~ ob לומר כפטר סכחינות ומכל חדריס, עטר חמסם טל כטטח כזו גדולס דירס עלקופ5יס
 טל כמכוס סוירס כמכירת ססכמתס 56לס קכע זס ל6 0$פפ.פ20, טל לסכום סםכיס ט6כיסמקונס

$ספפ.200.
 פועליס סטאר כמו כד' עמי 1CD לסם וחמר פועלים טסטעס כעס"כ ד: סעי' טלכ סי' מו"מוכרמ"ח
  מיוסר,  יייכרימ וגמ65נטכריס,

  ממיי
  בטככס"כ יו מייק  כעך  סם

~DDb 
  טטמעו  כיון  ספוכלימ 6ת

-.---



 ירושלים - דיןפסקיעו

 עיי"ט. 6תכס, סוכר סייתי ל6 לטכירותי נתר5יתס % קילו 5מר כעס"כ יוכל מלטכס ועטו סיומותוקכלו
bnShוקולו ג' הטמעו כיון 6מרי' 6ל6 חוזר כזס דטעות 6מרי' ל6 כז' כעס"כ ם6מר נורע ס6ח"כ לע"פ 
 וס"ס סדי. ומחץ ג' b~h יקחו ל6 ד' 6מו טסכעס"כ 6ת"כ סיתכרר 6ף סיס ועמס מלטכס ועטומפתות
 ל6 ביותר טנטכריס הח"כ טיתכרר 6ה סיס דעתם מל6כס, ועטו ספחות 6מר טסכעס"כ טטמעו כיוןסכ6
 עכ"ל. וכו'. ספחות רקיטלו

 למחיר מסכימם סיתם % דסכת ~Onh מ5ן דירן כנידון ומכט"כ חוזר, הינו כזהת טטעות כרורסרי
 כגץ. זו, כמזדמנות לסטתמס לס כדקי וגס קופ5יס, עליו 5ין מסכית כידעם לסטסו$ע

 מפני סוסו ומוכר דידעס מסוס סוג מקונס טל לממיר ססכימס טסכת מס די"ל כזס, %ון יטולכתי
 טיפו$יס טסכניםו יודעת סיתס לו 5כל חורכם, טל כמ$כ ספית טסיס מחמת קופ$יס סיו דל6 כיוןרעתם
 טגס דמוכח h)~nlh לנו ד6ין כיון בזק bsh סקונס, עליו טעמד למחיר כטותן מסכימס סיתס ל6בכית
 וכו' ד6דעתי' תוד"ס כ קי ב"ק עי' ממוכר: מ5ד כאומדנך די ל6 תמחיר, 6ת למעלות ממכיס סיססקונס
 כ5קמ ל6ו דסתס וי"ל קנס, ל6 לסכי ד6ועת6 סמקם, יבטל ונתקלקל דכר טוס מחכירו סקנס 6דס61"ת
 סו6 וידן וכמקרס וכו'. דסכי bnu~b לי' הקנס ומוכר מוכר, כדעת כן כמו hbh מילתה תליהלחודי'
 ואין דסכי. 6דעת6 קנס ו5קמ לוק", כדעת כן כמו 6ל6 מילתה תליה למודי' כמוכר דל16מסיפך,
 טל כמ$כ סו6 טסכית מפני הקונס טל למתיר טמסכיס כפירור סיתנס טסמוכי מדעת עללסעלות
 סמוכר. קומר טוי" ו"טוכחורכם,
 לפני דסוסכמ דידן כנידון מם6"כ מקנין, חלות 6מר נתקלקל יסתס דכ"ק, לס6 ומי % דעכתי6ל6
 כיון סקוגס ע"י מסולע למחיר מסכיס סיס דל6 סוכחס טוס לנו  6ין  מפוכר מלו וגס ונרפסמקנין.
 טסו$ע למחיר "תטכיס למוכרת מכריע כ6רס"כ סמכוס כל 6ת ומבלס אמריקאי ססקונס מסדסיתיון
 כי כירוטליס, לטלס ע"מ גדול יותר מכוס מקבל סיס סטיפו$יס טסוכנסו ט6חרי יתכן כי 6ף סקונס.ע"י
 דו% אלפי כמס סע% סטיפו5יס מכנסת אחרי כאמת ולו קופ$יס, 6ין כזו גדולס דירס כי כספק, זסגס
 ל6 ולמס מזם? יודעים אינס מ5ווכיס 16 ככת סקוניס וכי דולר, D5b~ עטרות ככמס סדירס ערךעלם
 לזם. גרס סדירס טל סמוזנמ סמ$כ טל6 כנר6ס קופ5יס,סיו

 ד6מרו לס6 ודמי נט, וקרוטין כ 64 כ"כ כתום' ר"ת סיטת כזס עי' כחררם, מספך סיס זס סקונסוכיון
 סקונס יכול סיס סדין מן ע"כ מזיקו, תכירו ונמ65 לידי' דמט6 כמקן דמוי סי6ר6 דיסכי וגיס ם6ניטס
 כמחירו. ולסעודת לקנות, סכ6 6תלסלק
 נטביל ס% סעסס, מס עכס ולקונס כסכין וכי כעלמה, מילי סיטומי מס סטיפו$יס, תמורת סתוכעומס

 טילם זס מטוס ורק מטופלת, ססי6 כמו סדירס 6ת קנס ומקונס קונים, עלי' סיקפ5ו כדי עמססדירס
 008פ.פ20. טל מחירעלים

 כככר מס לו טיסייע מתחתון מן לסו5י6 6ח"כ וכ6 מעליון מפר ככר כ6ס כד סי' מ"ת חו"מוכנוכ"י
 סו6 רולס העליון חפר טככר עתס 6ך לזרוע, דרכו סיס סל6 הדס לתחתון הי' 06 כלמת כזס כימפר,
 זס וסרי סעליון, כחפר למס לסייע $ריך סתתתון 6ין כקמת ויזרענס, לטדסו גס סנסר טיגיע יותרלהפזר
 ט5. טדס ע"י יתירס ס~6ס % יגרוס ו% חסר ל6 וזסנסכם



עזממונות

 06 ו6פי5 סמוכרת, טל סדירת לטשת טעטס מס עטם פכית טיפוריס המוכרת טל 36יס מהכניס מס%ן
 חסר ל6 וזס נסנס וזס Or טל גסרון מתמת טל6 נסנס זס 6ל6 זס 6ין מסטיפו5יס, נפנס דסקונסנקמר
 ס"ס לתחתון, סנוגט כמס חסר נקרץ ל6 טלו סטדס לטוכת טמפר כמס דכמו ססנ6ס, כטכיל למייכו6ין
 לי' דנימ6 6דעתי' גלי 06 ו6פי' לקונס. טנוגע כמס חסר זס 6ין סכת דירת כטכיל סו65ות טסו5י6כמס
 דירן כנידון נרכס סרכיעית, 6ת וגדר ניקף כעמד כ כ ב"ק תוס' עי' חמר, % וזס נסנס כוס 6ףמייד
 י5טרך סנר6ס לפי כי מוס, ינסנס ירמי דמי סמוכרת, 6כי טעטס כטיפו5יס לי' דניח6 דעת גילי לנו6ין

 טל לתועלת מס סמוכרת 6כי טסכנים טסטיפו5יס יקמר ומי סוס, כבנין יםודייס טיפו5יס למכניםמקונס
 לנו. 6ין לי' דגימה דעת גלוי 6ופן ככלסקונס.
 כט6ר ו% כמלוקן, קילס כ3ר חייב סיס הכקמת סחטכונות סכל סקונס ט6ומר כיון פיסקלי: דס6יסיומה
 כס5לחס. לכרכס h~b סקונס 6ת לחייב לנו 6ין כלוס,מייכ
 לתכוע יכול לכת מחל טל6 כרור ו6ס ט5, סכת כטכיל עכס סכל ס', טל למכיס טסי' סטירדות כלוכן

 ע"מ 2.000$ סקונס טסכטיח ו6ף סדירס, טל לקונס תכיעס טל 5ל טוס לו 6ין כטו"ב 6כלממנם,
 דסל6 סרק, הכטחת סי6 ססכטתס כטיפו5יס, מחוייב בינו טסקונה כיון סמוכרת, ט' טל ללכישססו65ות

hSזס. על קנין סיס דל6 להתחייכ, ר5ס 




