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בנידון
 עובש בו שעלה בבית טעותמקח

הנידון

 בידוד, קיר ללא שנבנה צפון שבצד בחדר ושחרות עובש בה עלה זמן ואחר מקבלן דירהקנה
 לתקן. מוכן והקבלן טעות, שהמקח הלוקחוטוען

 להלכההמקורות

 מדלתות ועקירת סכתליס סעימון מחמת ממקח לקיים רולס טסמוכר סיכך ס סעי' ילכ מי,פו"מ
 עם סדין מקח, כיטול טוען ומקונס לקדמותו, מכית יחזור התיקון טע"י כיון עוכר מוס ס"זומחלונות
 מים כמן ספית כגוף ס6ינ1 מוס וכן כית, נקרץ ועדיין לו מכר פית טמרי סדמיס, מן לו הינכסממוכר
 כותל % סים לו ט6מר כגון סטית כגוף סמוס 06 6כל קייס, וסמקת סמום מסלק וכו', עליו דרךלהחר
 6 עס דכתוכות לס6 מליין עוכר, מוס טסו6 מכיון ט ס"ק סגר"6 וככיפור כיו"כ. וכל רעוע ונמ65כלס
 ככסניס, ילo~hs 6 מוס דמוי פי' וכו', Os~t עליסן מוסיפו תנ6 וטס וכו', עוכרת כזיעם כ6ן 6מסגבי
 עוכרם כזיעם כ6ן 6ריכ"ח כהדס, פמוליס עוכרין כין קכועין כין %6 מומין ותנן וסמזוסס ומתנןופריך
 פםלס hS לפיכך מיס רחימת ע"י לסעכירס מיכול עוכרת כזיעס כ5ן וכתום' עוכרת. o)~ha כזיעסכ6ן

 הכתסס כיון ולכתורה 6פסר. ל6 כמס 6כל ועוכרת, ממרחי5ס הפטר סי6 טעם לפי טסעכודסככסניס
 ככתים גס 61"כ סעכודס, כטעת ועוכרת ממרחי5ס תפטר סי6 סעס לפי דסי6 כעכודס דרק מוס,סוי
 עוכר רמוס לחש סגרם וכוונת בכית. תמיד לסיות ס5ריכיס כיון מוס סוי מזיעם כלמס כמו סויכמ"ג
 סעס, לפי רק סו6 טסתיקון כיון כזיעס 6כל לקדמותו, סכית מיחזור לגמרי סמוס לסלק ם6פסרמיינו
 כיון עוכר, מוס זס 5ין רחי5ס ע"י לסעכירס 16 כמטפחת לנגב ט6פמר רמס כלטס כמו סויסכית
 מקח וסוי כית, נקרץ ועדיין לו מכר דכית סריסם טעס כוס מייך ול6 סעס, לפי רק סו6 ובתיקוןטחוזרת
 רעוע ונמ65 פלס כותל לו סים לו ס6מר כטן סכית כגוף סמוס 06 6כל סרמ"6 סמםיק מס ופסטעות.
 טנפמקס טמ6 לסנדל מרמס ר5כ סי' ככתובות מרדכי וכמגסות כיו"כ, וכל טלס כותל % לכנות יכולקינו
 חדטות פניס טלס כותל לו כמיכנס וס"ס לכלן, כ6ו חרטות דפניס טמור מסנדל ותקנס חרסות מתילו



 ירושלים - דיןפסקיצו

 כ עד ככתומות סם דתני6 מס6 לדמות מרדכי כמגהות מס כתב ועוד טעות, מקח סוי %יכל 6%ן,%ו
 עוקר מכס btl~S, חכס כין מס מקודמת, 6ינס קותה וריפק רופק 56ל מקודמת, וסתירה תכס S~bהלכה
 נמ65 עליה היו עכמיו עז 6כל רם"' ומפרם ולהכף, מכ6ן eh מרפף קינו ורופף מעיקרו הנדר6ת

 כמעת מ"מ 6ותס, ריפף טהרופ6 ע"י מומים לה 6ין טעכטיו הגס פירום הטעתן. הקדוםין תנקיהכמעת
 כמעת 6כל מוס כ6ן 6ין ולסכך מכלן תדם כותל כטיכנס לכן טעות. מקח הוי מומין לה כהיוהקרוטין
 כ עד כמ"מ י כמ"ק עיי"ם המרדכי מל המני טעם לעיקר נקט והגר"6 המקח. חל ול6 טעות הויהמקח
 כמעת 6כל ולהכף, מכלן הו6 דהתיקון מטוס 6ל6 כסנדל, כמו חרסות פנים מטוס ולb"D 6, רופף56ל
 כטעות. הי'המקח
 מחמת הי6 טעות דמקת מטמע מטעתו, הקרוטין תנקי מכטעת וריפק כרופך ספרם"י מס לפיוסנה

 טים ידע ל6 ממוכר 06 6כל לקנות, ר5ס טל6 מס לו דמכר חומן לו ונתן יין לקנות רולס כמו"הטעתו,
 הקוכה bSb סקוכה 6ת לסטעות המוכר התכוון ול6 המקופל, מסטנדרט לפי כנה פסוק כיון מום,כוס
 מקח. כיטול כזס יהי' חיתי מהיכי עלמו, 6תהטעם
 דגס מקונה, 6ת לסטעות כלל המוכר סתכוין םל6 סיירי לסלכם סמתכר טסכי6ו סר6"ם ותמו'ונר6ס
 מכית דלמות ועקרו הכתליס ועימנו ממקומות ק5ת וקלק% ככתים נכנסו פטיס כלל ידע ל6סמוכר

 ק5ת סעכו"ס קיק% ממקח גמר סקודס 6ח"כ סתכרר דוס bSh 6חרת, כעיר סיו סכתיס וסלףוהמלונות,
 6ת לסלק ם6פמר כיון מקח ביטול ליה בית נקרך ועדיין לו מכר דכית כיון סרוקם פסק לכןהמקומות
 הגר"6 מכיתור מנרפס וכמו לקדמותו, להחזיר 6פמר 6י 06 6כל לקדמותו, סכית 6ת ולהחזירממוס
 להחזיר 6פמר 6י עכמיו דגס כיון טעות ומקת מוס סוי כ6מס, כמו כמ"ג דככית עוכרת כזיעססהכ6נו
 זס וקין ידע, דל6 כיון ס%קח, 6ת סמקת חקת פסעת סמוכר הטעס bS 06 ו6ף לקדמותו, הכית6ת

 63 טסמוכר הגס תומן ונמ65 יין כמוכר דגס טהטעסו, כמה סמקח תלות כמעת היחס דהטעותמטעס
 חומן לקנות ועתו ממכס bS הקונס מ"מ להטעותו, התכוין 1ל6 חומן ככר מנטפה סמכירס מטעתידע
 ob ורק חומן, סו6 עכפיו וגס כיון קנין, כ6ן 6ין תומן לקנות הקונה סל ר5ונו היי ל6 ו6ס יין,6ל6
 ובית וככסס ותזיע, תמוכ ו6ת"כ מעה לפי רק יסי' Or 6כל הזיעם, 6ת למעכיר ניתן ומפרוףסרחעס כע"י ד6פמר 6ף כזיעס לכן סמקח. 6ת %טל סיכס כ6ן 6ין הטעמו דל6 כיון לקדמותו להחזירלפטר
 מקונס סל ר5ונו סי' ל6 דסכי ו6דעת6 סמוס, יטמר טמ"מ כיון המוכר, ידע דל6 סיחכן 6ף מוס זהסרי
 סכית. 6תלקנות
 דין ומדמה רעוט, hSnn פלס כותל % מים % כקמר ר5כ סי' מרדכי כהגהות ומקורו סרמ"6 מכיךועוד
 מיכנה ריפוי ע"י טלס לסיות מכותל 6ת למחזיר ד6פסר וריפק רופם 56ל לסקס סגר"6 לפי כמרדכיזס
 טסטעתו כקרוסין וכמו סמכירס תנקי כמעת ססטעסו כיון טעות מקם גקר6 זס ז6ת ככל תדם, כותללו

 טפרם"י. וכמו הקרוסין תנטיכמעת
 כוניס ל6 זס פכ5ד ספון, פכ5ד כחדר ומחרות עובם עלס זמן ו6חר דירס טמכר כקבלן דירן כנידוןולפי"ז
 מ"6 פ"כ כמכסירין נועי' מיס טל רטיכות ספיגת מחמת זס 06 נקצע ל6 העוכם מל וסברס בידוד,קיר
 מקח כיטול מ"ך דל6 ודקי וחוס, קור טל התנגדות מתמת 16 רטיכות(, מחמת סזיעס דלין טככתיס,זיעה
 פיכסו ע"י מקיר, 6ת ולסכך מכאן %פ6 אפסר 06 %ן המכירם, כדעת לקקת הטעה ססמוכרמחמת



צזממונות

- -

 ונמ65 טלס כותל לו טים לו כקמר דרק זס. 6ת לעטות סקכלן חייב כירוד, קיר כעין קלקל טל דקכקיר
 לתקן. מחייב יתכן כ6ן, מט6"כ מק"ט הוי ממקח כע5ס דהטעהורעוע
 חדמיס, כתרסייס חכרו 06 דטסור תרם"ס מני כניטל טמ6 לסנדל זה דמדמה ממרדכי טעס לפי5כל
 סדכר יחזור הכותל בניית ע"י 06 6ף %ן לעיקר, זה טעס כנתס"מ נקט וכן לכ6ן, כ6ו חרטותדפניס

 לו טנודע 6חרי פכית הסתמם דהקונה כיון דירן וכנידון טעות. מקח והוי חדטות פנים זס הוילקדמותו
 6מ לחייב 5ין טעות, מקח על ומחל ונתפייס מלו כתוך סעורה כ6דס וכנה טמרם hSb עוד ול6 המוס,על

 לדין מוזר ס"ז סדירה, ערך ירד העובם דמחמת מקונס טענת לפי גס ומה כספיות הו65ות כטוסהמוכר
 כקרקעות. הונדס וקיןסונ6ה
 קי6[. עמ' ג כרך ירומליס פס"דנועי'




