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 זצ"ל לוין יצחק ברוך רבי הגאון ממו"ר דיןפסקי
 חיים"  תוקוו ~ת"צרב

  נידושים לממונות הדין בים וראשמייסד

בנידון
 קיר ארונות עם בית במכירתהונאה

הדיון

 קיר הארונות את גם קנו הדירה עם ביחד ואשתו. שמעון אצל דירה קנו ואשתוראובן
 הקונה טוען בארונות. שישנם החסרונות של רשימה לקונה הגיש והמוכר בו, שהיוהמשומשים

 שפירושו תכלתך "Pne לו יש אם למוכר שאל העו"ד הצל החוזה חתימה לפני א'. טענות:כמה
 פתק גם המסמכים כל בין בבית לו יש שודאי ענה והמוכר שנה, 49 למשך חכירה דמיששולמו
 למוכר שאין יודע היה לו ולטענתו הזה, המסמך את למוכר שאין התברר לבסוףהתכלת.
 וחתום, שכתוב בחוזה ב'. הדירה. בקנית ופורש תנאי היה וזה מסכים, היה לא הזההמסמך
  שוים משומשים ארונות אמנם 3.0008. הארונות וערך 64.0008, הוא הדירה של שערךכתוב
 אבל החוזה, חתימת לפני עוד וקיבל וסבר החסרונות, סול רשימה התשה אבל פחות,הרבה
 גם כלול הדירה של שבסכום ביניהם דברו ג'. ברשימה.  שרשום  ממה  יותר  חסרונותישנם
 זה ובמקום קבועות שהיו המזוזות את הוריד המוכר אבל להחליף, המוכר שעל ספרדיותמזוזות
 ע"ד החוזה חתימות לפני בינןהם התנו לא אמנם בהשאלה. שלקח מזוזות שלושהדביק
 ביניהם. דברו אח"כ אבלהמזוזות,

 עוד בבית לו שיש אמר ואם תכלת", ייפתק פירוש מה מושג לו היה לא שבכלל המוכרוטקן
 כתוב שבחוזה כיון ובעיקר, אח"כ. יתברר שזה חשב המדובר, במה הבין שלא כיוןמסמכים
 בדבר ספק שום אין הקונה, ישלם העתיד ועל המוכר, על חלים העבר על החכירה שדמימפורש
 את קרא שלא הקונה של הטענה ועל כלל. תופס לא לבן או תכלת פתק ע"ד הקונהשטענת
 הוא. בעלמא מילי פטומיהחוזה,
 הראשון בחוזה באמת 3.0008, והארונות 64.0008 הוא הדירה שערך בחוזה וחתום שכתובומה
 מתחלק זה שסכום לומר כשתמצי 67.0008, והארונות הדירה קבור הכולל סכום כתובהיה

 היה זה החלוקה, את עשו השני בחוזה ואם הארונות, בשביל ו-1.0008 הדירה בשבילל-66.0008



פג -ממונות

 של לא האמיתי הערך את משקפת אינה הזאת החלוקה ובכלל, צדדיים, חירבונות בשבילרק
 הארונות. ולאהדירה

 לדיוןהמקורות

 טל ערכס סו6 ו-3.000$ 64.0008, סו6 סדירה מערך מפורם טכטטר כיון זס, כענין נמוך 6ניסנה
 מס יבטל 6ומדנ6 ו6יך זם, 6ת סוכל סלמון מלין כמס כסטר פירוסיס טניתן מלינו סיכןס6רונות,
 מיעור 6ת יחזיר ל6 למס ססונ6ס סתגלס לתגר לסריגות סל דכטיעור כיון זס לפי ולמר כסטר.טמפורם
ססוג6ס.
 6 סט ככ"כ דסנס סונ6ס. למס סטין מכית ע5ס כמו מס סרי לקירות, מחוכריס ממס ס6רונות 6סומנס
 לך תיכעי כי ממכר, ~bo לך תיבעי ל5 כטינ6 דמחכר6 סיכל מסו פתחים טל מלכנות 6לעזר תכיכעי
 וקולי מסכית, חלק נקר6 זס 6ס ס64 ספק כסיכי רק מחוכריס ס6רונות 06 סרי תיקו. מ6י כסיכידנקט

 ס"6 כליס bon' פכ"ו מכ"מ כדעת ככנין מקביעות ועדיפה ממיכי, יותר יתרס קביעות פוימסמריס
 ועי' עכ"ל. ככנין מקבעו דעדיף ממכרה סו6 נלמד 6כל כמכנס קינו וכו' כמסמריס קבעו מ"ט 6ךוז"ל;

 06 כ% תלוי ל6 וכע"ז תמוסין, מס דכריו ולענ"ד עייפם, סי"כ כעיקר קטת סי' יו"ד כתטוכותיוכמת"ס
 סי6 סרי 6דס עט6ס 1ל6 6דס -ד תפיסת כס ס6ין זקפם oh bS ככי5ס ד6פילו תלום, 16 מחוכרזס

 מוסרחת סי6 טעכסיו סגם תורס מל הסירס זס סרי לע"ז מנטעו כניילן גמור כמחוכר וכןמותרת,
 כזס. לסקריך והין ע"ז, סי6 סרי לע"ז 6דס טעם6ס כיון 6ךומחוכרת,
 קנין, לענין כקרקע מו"ל כיח 6כל כתלום ס"ל כנין דכותל ח' מ"ק 5"ס מי' חו"מ נ"ך עיין דירן,וכנידון
 וקדימה מיעכוד לענין 5חריות ללס מים נכטיס מיקרי וגס קרקע, כמו opfn1 סטר ככסף נקנסדכית
 ועיי"ם. 6ונ6ס לענין רכ"ז סי' לקמן וסטור הרמכ"ס כתב וכן וטכועס, מוורין לענין וס"ס נכסיועימור
 ולכ"מ. כזס לסקריךוים

 מפני 6ונ6ס תודע 61ל6 6ונ6ס, למס 6ין פסס קרקע דין ס6רונות 06 דממ"ג נר6ס כזסוסמכו6ר
 ערך כחוזס סכתוכ ומס ס6רונות, קניית לענין כלוס מועיל מסטר 5ין כן 6ס לסס, מטלטלין דיןכקרונות

 לענין מועיל bS מסטטר כיון מיותר וכר דסו6 כלל, נכתב ל6 כקלו זס סרי 008פ.3 הקרונותטל
 וקינו כנכמיס חוזר גבי ט' גיטין כמכו6ר כולו כטל מקטתו הכטל קנין לומר גס ע"ז ס"ך ול6ס6רונות.
 לסס ם6ין מיותרים ודכריס לסנטר כלל הייך hS מקוותו על 6ס 6כל מקלתו, כטל 6ס דרק כעכר,מוזר
 פטומי סס ס6רונות ערך כסטי טכתוכ טמס וכיון מינטל, ל6 קוכם מסנטר מס על כקטטר, זיקםטוס
 כפירום 6מר ממוכר ו6דרכ6 60$פ.3, כסך ס6רונות ממוכר תנהי מוס סיס ל6 פס וכעל כעלמך,מילי
 ס6רונות. טל ערכס פירט ול5 ס6רונות, גס כזס וכלול 67.000$ סדירס כמכילטרו5ס
 כהמד מניסם לו סקנס ד6ס קפח סן' כשך ועי' ס6רונות, מקניית מקונס לחזור יוכל 06 דמסופקני%6
 כס"ך. מכו6ר ימן וככותל כגל כמ65 6 כו כ"מ טכם"מ מס כק5וס"ח ועי' מ5ר, מוין ממטלטלין קונסהינו
 זס. תכע ל6 בתוכם כי לזת נזמה הינני6כל
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 ~ooa.3 סל מכוס "נקם ומס סידי, מסני ל6 סטר קנין מטלטלין, מן וקרונות ס5ו לפי סמ3ו6ר לפיומנס
 מס רק סו6 סנטר דכמ כיון לפי"ז לסנטר, כלל מייכיס ט6ינס 3עלמ6 מילי פטומי סו6 ס6רונותערך
 מכולל כמכוס נחייכי' ציתי %סיכי ולכ6ורס 64.000$, סו5 כערכו וחתום כתור סל6 והכית לכיחכנוגע
 מך 64.0008 מיינו סמכומיס, 6ת לפרט מממכים מעו"ד עס טסתקטר המוכר כטוען ומס $פספ.67,מל

 5ין סהוזס על סחתס לפני כן דסתנס כיון נר6ס כלס, יפסיד ל6 5ס רק ס6רונות ערך ו-3.0008מדירם
 סו6, 3עלמ6 מילי פטומי ד"ס 5' ס"ו 3"מ כתום' כמ3ו6ר כע"פ זס סחנה qh oh 3עלמ6, מילי פטומיזס
 כודרי כי גמור, תנקי hDSDi bSh מילי פטומי ליס וכו' מדי ל קני סמוכר פתת סד3ריס כתחילתד6ס
 % כמכר כפיתום כתוב דכםטר 6ף סרי עיי"ט. סמוכר לו מפתח כמו כ5חריות hSh לרקחו נתכווןל5
 מוקמינן ס6 מסתמך ד6י כטטר6 3סדיי6 סכי לי דפרים וכגון 3 מס טס טפירם"י וכמו כ6חריות,מל5
 מינך, לס טרפו ד6י סמוכר פתת סדורים 3תמלת 6ם ומ"מ מופר, טעות 5חריות ד6מר כרכך 3 סולעיל
 כיון 64.000$, סדירס ערך כתוב דכמטו 6ף וידן כנידון ס"ס גמור, תנקי bnSDJ bSb מילי פטומי5'ס

 זס, כפירוט כלוס יפמיד טל6 3תנ6י רק ממפורט סחוזס על טמותס לעו"ד סמוכר 6מר סדכריסדכתחלמ
 bSC 3סכוס ס6רונות 6ת ומעריכים 67.000$ טל המכוס כל 5ת למוכר לטלס וחיים גמור תנקי זססרי
 מט4%ן, טסס זס דל5ד קנין, ס-ס ס% מפני ס6רונות מקנית לחזור ינוף מקונס ו6ס ob)1b, כויהי'
 קניניס מלטס טייך ל5 סקלם 631רונות כסג3סס, 16 3ממירס 15 כמפיכס bSb נקנים איכן מטלטליןסל5
,o5bוכס % פלכך וז"ל: 6 כו כ"מ כסג"מ וכ"מ מנ"ל, כם"ך טכתוכ וכמו טייך, ל6 מ5ר מתורת וגס hSh 
 hS נתכוין ול6 מקורס כו מסיתם כ6ן 6כל כן, אמרי לת5ירו סכ6 כככר לו קנס ומאירו לקכות טר5סכדבר
 6דס טל דידו טססכיר מו"ר מפי ופמעת4 עכ"ל. וכו' ר6י' וס3י6 קנס, ל6 ליקח סקונס ול6 למכורסמוכר
 מעטס טעוטס מס יד טל מקנין וזחו כיפותו, מונת טיסי' לרטותו ססכנמס מע"ס עוטם דיר סו6דקונס

 מע"ס עטס hS סתור 6ם 36ל ססכנסס, מעמס לעמות ט% סחור קריך יד ממוס 5ם 3ת3ר וס"סססכנםס,
 כ6ן 6ין סכנסס, מעטס עמס ל6 ס% טסמ5ר מעטם דכטעת מטוס 16 מקודס, מונח דסי' כיוןססכנמס,
 לו 6מר לob 6 כלבורין ד6פי% לב DS~' סרמ"6 טפסק כמו קנס ל6 6ג3 מתורת וגס ח3ר. מל קניןמעמס
 קונס. אינו כ6ג3קנס
 מל מסכום לו ינכס 5sh hS כו, להזור יוכל ס6רונות מקניית כו לחזור סקונס ירמס 6ס 5ס"נ זס לפיואטר

 כולי ל6 ודאי כזפ וכאופן *מניס, דוריס מל טעריס מ6ס צמוק כקלה ארונות טפוס סכום 6ל0086פ.67
 כו. לחזורלקונה

 פיסקלי דס6ילמיומני
 לחזור לקונס כדקי ו5ס 67.0008, מל ססכוס מ% למוכר לפלס 5ריך דסקונס נר6ס

 ד3ריס טל כטוק יטניס ארונות ממו-ס ערך 6ל6 סכולן מססכוס וככות אריך סמוכר 6ין ס6רונותמקנית
 סמוכר עטם טוכ % המנס ממזוזות, בנידון בחוזה. טסתחייכ כפי מכירה דמי למלם אריך סקונסיטניס.
 לתרי סיס ססחלפס על וסתנ6י לסטיכ, 6ין מנעמס 5ת 36ל עוון, יכפר רחום וסוף סמזוזות, 6תממוריד
 ממיינו. זס 6ין לכן סתוזסמתימת




