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 זצ"ל לוין יצחק ברוך רבי הגאון ממו"ר דיןפסקי
 חיים" 'ופקור ושצגרב

 בירושלים לממונות  הדין ביס ~ראשמייסז

בנידון
 תנאי עלמחילה

הנידון

 היורשים ב"כ יוכל שנים ארבע בתוך אם ברור היה ולא והיות מיורשים, דירה קנהראובן
 היורשים ב"כ ינכה הזה אעיכוב שבגלל בע"פ ביניהם הוסכם בטאבו, הדירה אתלהעביר
 ולרשום להעביר ומניעה עיכוב שום שאין התברר הדירה. מערך 3.0008 סך היורשיםבהסכמת
 היה שהויתור טוען הקונה 3.0008. על וויתרו לא כזה שבאופן היורשים ב"כ טוען ולכןבטאבו,
 בטאבו, להעביר יוכלו לא שמא ספק על דירה קונים לא כלל בדרך כי לקנות, שהסכיםמחמת
 גם לקנות ההסכמה עצם ועל שמם, על שרשום זמן כל היורשים מצד שעבודים שיהיו יתכןכי

 3.0008. במחיר לו הוזילו כזהבספק

 וב"כ מוזנחת, שהיתה הדירה את ישפץ שהמוכר היורשים מב"כ ראובן תבע הקניןלפני
 יתקן, ולא ישפז לא לתקנה והתחייב בדירה שגר השוכר מסויים זמן עד שאם התחייבהיורשים

 וזה מפורטת, רשימה למוכר הגיש והקונה שיפץ, לא  השובר  ושבן  לוה. ידאג היורשים ב"כהוא,
 כיון המפורטת, הרעימה על הסיכמו שלא טועו היורשים וב"כ 2.000$, הקונה טענת לפ'עלה

 אין דעתם שלפי כיון הרשימה, כל לא אופן בשום אבל לתקן, חייב שהשוכר מה רקשהתחייב
 התיקונים בעד הגון תשלום ומעבר מעל שזה , 1.0008 רק לתת ומוכן הכל, את לתקן השוכרעל
 לתקן. השוכרשעל

 להלכההמקורות .*

 ספסיקס, כל 6ת ליורמיס לקלס מקונס סתחייכ סדירס, כ5 וסטר נכסף קנין טסי' כיון פמוט זספנס
 לקונס מוח סו6 כט6כו סדירס 6פ  יניס 6רכע נתוך מעטיר מפחדת סיכם סממת יוכל % ד6ס656

 כמנפטי כ"כ סמחי5ס. ע5 קנין סיס ט65  כיון  בו,  לעור  יכול  ים, פניי bEIW  SD  מממל וכיון3.0008,



9אממונות

 קנין. קריך תנקי על סיתם סמחילס oh 6כל קנין, 5ריך 6ין חוב סכמחילת מגס וטו, סו סי'טמו6ל
 תיכף למעכיר יכול סיורטיס טכ"כ סתכרר דסל6 סתנ5י, נתקייס ל6 טכ6מת דירן בנידוןומכם"כ
 מחילם. כ6ן ם6ין וודאי ,כט6כו

 ח5ת מוס 6ין סתנ6י נתקייס מל6 זמן וכל סתנ6י, כמיתקייס סדכר מל "אימתי לפרם ים תנאי, ככלוסנה
 סתנ6י קיוס 6י 6ל6 תיכף סמעסס חל מכומת מיינו 6חרית6, מילמול דתנ6י לפרם וים סמעטס,מל

 סתנ6י נתקייס ל6 דלמעטס כיון כטלה, סמחילס כך ובין כך בין דידן, בניוון למפרע. מחלות 6תמבטל
 הלות 6ת מכטל סתנ6י קיוס ד6י b~b תיכף חלס סמחילס 6י 6ף ולכן כט6כו, תיכף לסעכיר יכולדסרי

 על קנין סיס ט6ס בקומר "מואל וסממפטי כטלס. סמחילס סרי סתנ6י, נתקייס bSn כיוןסממילס,
 כטלס. סמחילס גקנין, 6ף סתנ6י נתקייס ל6 06 6כל חזרה, לענין דוקא סו6 ם6ני,סממילס

 סכוונס ס6ס לדון ים ז6ת, יעטס ל6 טססוכר כמקרס סדירס 6ת לספן סיורטיס כ"כ ססתחייבוכמס
 ויתכן - מ50 עעמיס מסוס מטפן ל6 דסמוכר כיון 16 לממן, 5ריך סי' מסטוכר כגבול ידאגטסמוכר
 דעכידbo 6 5 5ז P"s סרטכ"6 דעת וכ"ג פחתך, לבלס אריך ל6 יחיב מיתכ6 וביתק עכ"ד דממלסממוס
 מהמוכר מס כגכול רק סתיקוניס 6" סמגכיל סוס מסעיף כל - 6 5ות כ מי' ב"ק כחזו"6 ועי'ל6גר6,
 6ת לחייב מ6פמר מס ממודד 6ין לכן סדין, מן פחתם לעלס אריך hS טסטוכר כיון כטל, סו6 לתקן,5ריך

 כמדר. לסיות קריך סד~רס מל ססכרחיות חדטס דירס כטקוגיס מקליו מובן דוס hShממוכר,

 לסכים עליסס סמו5י6יס מס וסיורטיס וסיות סר6יס. עליו מחכירו וסמולים מפק דמוי נר6ס סכך,וכיון
 ססכרמייס. סתימוניס על וגס סמכות על גסר6י'




