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כנידון

שותפיי
 לאחר ומכרה מהם אחד כל והלך למוכרה שלא שהסכימו בדירה

הנידון

 הקבלן רשאי אימתי פורט בהסכם המגרש. על בנין לבנות הסכם לידי הגיעו וקבלן מגרשבעל
 ושהקבלן והקבלן, המגרסו בעל של בשותפות תהיה האחרונה שהדירה וכן הדירות, אתלמכור
 את הקבלן מכר הבנין גמר בטרם עוד למעשה, הבנין. נמר לפני האחרונה הדירה את ימכורלא

 כל מכירת הועילה האם לדון ויש לשמעון. אותה מכר המגרש ובעל לראובן, האחרונההדירה
 כלום. ולא עשה שלא או לו, השייכת דירה לחצי הפחות לכל מהםאחד

 להלכההמקורות

 מסנפו תמרי ועיכל פטוט כני יתמי 51fh ודפמוט, דידי' נכסי' זכין ד6זיל ככור ססו6 6 קכו נ"נגרסי'
 6תו לסו. ממימו נמי מימסך 6ל6 לנכסייסו דזכנתינסו מימתי6 ל6 קרוכיס לסו קמרי מחונפו,לקוחות
 פמיטותו כחלק רמכ"ס ומפרם כפלגך. כלוס ערס hS סכר מר כלוס. ול6 עמס % לסו 6מר דרכךלקמי'
 ככולתו, סכר ומר ע"כ. תסקס. קורס %כור לו דים מכר יפס ככורס כחלק 6כל וחיו, פמוט כחלקוכש
 ככורם. כחלק ופילו רסכ"סופי'

 נר6ס וקין קמין. פטיטות כתלק וכש פטיטותו כתיק מקונטרס פירם כפ6%: כ5ס עטם ל6וכתופס
 עטס דל6 נרפס %6 לידי'. 6תי דל6 לע"ג פרוט מלק מס לעיל כדק6מר ומכר פמיט6 פטיטותווחלק
 תימס 6ך וכו'. פסיטותו חלק וכ"ט מכר ככורס מלק 6כל וחין, פטיטות כמלק סייכו כפלגך כלוס1ל6

 סונרכו לחין חלק על וכי רכ6 קמ"ל מ6י קמין, פטיטות כחלק מיינו כפלגך כ5ס ול6 עמס ל6תלמיד
 עכ"ל.ליגאל.
 לו פיסי' כחלקו 6ל6 למכור, יכול אינו ודקי o~nbo סל חלקם 6תין דכתפוממ סו6 פמוט דדכרמכודר
 יכול ודקי מלקו לתום' 6כל למכור, יכול אינו תלקו גס דלרטכ"ס ותוס', סרמכ"ס כוס פליגי מאקסלאחר
 ל6 ככותפות 6ף %6 חלקו למכור יכול קינו מכית כתפוסת hp1V דחו סרסכ"ס כמיטת ונרכסלמכור.
 מו"ר ors טכי6ר וכמו מכית, תפוסת טל מחג סו6 כותפות דגס כותפו, מדעת ס% חלקו למכוריוכל



קגממונות

 מזה והמוכן מסוייס ם6ינו חלק מהטותפיס 6חד לכל דיט סו6 כותפות טל דפירוס לומר ד6ין ז5"ל,הגר"ט
 hS טעדיין הדחיס וז"ל: כתב ה"ד מטקליס פ"ג הרמכ"ס דה6 מלקיס, תערוכת מל כמ5כ הסדטותפין
 כטותפין כד"ק סק%ון. מן פטורין פניהם, ע"י סקל מנתנו הסותפין וכן 6כיהס, להס ההנית מהתלקו
 ועדיין וערכוס מעותיו וזה מעומיו Or הכיק 06 6כל ממעות, עין ונטתנס הטותפות כמעות ונתנוטנט16
 וכל ב נו דככורות ממנה סי6 הרמכ"ס טל ומקורו כקלכון. תייכין 6לו סרי הו5י6וס ול6 המעות נטתנול6

 טס. כפרם"י דל6 טס,הסוגים
 1םותפין כקלכון חייכיס חלקיס דתערובת מטותפות, חלקים מערוכת נטלני הרמיקס מסיטתומבוקר
 6ל6 מסוייס, סלינו חלק 6תד לכל דלין הכית כתפוסת ה6חיס כמו הס דטותפין הרי מקלחון,פטורים
 % יהי' חלוקה טל6חר הכל לטניהס דיט בכותפות וה"ה מלק, לו יהי' חקקה טל6תר הכל לטניהסוים
 מלק 6חד %ף 6ין היורטיס הדחיס כיניהס חלקו טל6 זמן כל הכית דתפוסת הרטכ"ס סובר וקןחלק.
 דעדיין כיון ם%, פטוט חלק גס למכור יכול קינו ומטו"ה הכל, להס ים כיחד דלטניהס bSb מבוררטחינו
 ממוייס. טווינו 6ף חלק טוס לו6ין

 דירן כנידון כמו 16 המעות, עין ונטחנה הטותפין כמעות ונסקו דנתנו כטותפות גם הרמכ"ס לפיונרמס
 כדין דינו הרי מעולס, תערובת הי' ול6 ה6חרונה, כדירה 16 כבנין טותפין ונעטו הכנין 6ת כנהדהקבלן
 הגרען מו"ר כזפ ומ"ט כתערוכת. 6ף Osn לו דלין כיון חלקו 6ף למכור יכול טותף וקין הביתתפוסת
 ול6 הכית בתפוסת 6ל6 6מר ל6 דהרטב"ם הנית לתפומת מותפות כין למלק קד 6ות כ"כ ז5"לומרמן

 ר"ת טוית כטס סם סכיך וכן המותפין, ס6חין יגרס כבכורות רם"י מיטת לפי כנקט כנריהכטותפות,
 הרמכ"ס סיטת הכיקרנו, מה לפי 6כל חלקו. למכור 6מד עכל יכול דכטותפין למלק קכ6 סי' זרוע6ור
 טותפין. לבין הכית תפוסת בין הכדל ם6יןהי6
 וגס הקבלן מכירת לרטכ"ס מותפין, לכין הכית תפוסת כין הכדל דלין נימך 6י דידן כנידון לפי"זולסר
 ל6ף 6ין טותפין טהס זמן כל הר"כ"ס דלטיטת טלו, qb psns כלוס ול6 עטה ל6 המגרס כעלמכירת
 מלקו. למכור יכול ספית כתפוסת 6ף כס"מ ההוכלו הר6סוניס ט6ר וכן תוס' לפי 6כל חלק, טוס6חד

 כנגמר טרס תוס' לטיסת גס הבנין, מנגמר טרם למכור ל6 התחייכו דסניהס כיון דידן כנידוןונר6ס
 כלוס ול6 עטו ל6 טעמו ומה חלקי, כזיופן 6ף הדירה למכירת זכות טוס 1550 לסותפיס 6יןהכנין

 מכח זכות טוס להס דלין כלוס, ול6 עטה ל6 וכחזקה, ככסף כסטר הקנינים, כל כה טהיו qhוהמכירה
 מלקי. כזיופן 6ף הדירס 6ת למכורסטותפות
 6חד מכל כך התנו כקילו דהוה היינו למחול בידו דים נהי י"ל 6"נ וז"ל: יט ס"ק עז מי' חו"מ כט"ךועי'
 יוכל ל6 טותף עם עמק לו טיהי' מי ד6ל"כ חלקו, לתכירו יטלס יעוות ו6ס מירוס מה לעמוסיכול

 טניהס כקילו עומס 6חד טמותף מה כל כתריס לגכי ודקי 6ל6 הטע, הכיתף טיתר5ה עדלהתעמק
 עכ"ל. 51"ע. חלקו לו לטלס קריך מוחל 16 פוטר הו6 06 תכירו סוחף לגכי 6כלעוטיס,

 מס למכירו לסלם חייב הטותף זה רק למכור, דרכו והול הו6יל הסתורה להחזיר הלוקח 6"5 חצירויייעמ כלי סמורם 6' ומכר 6חת כסחורה טותפין סני ה"מ ב"ה וכתב וז"ל: בסופו פו מי' f"D05b כ"סועי'
 עכ"ל. קעו. סי' כמו"מ כמיס הזמן קודם כממכרו לוטהפסיד

---
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 רכ6 5מר סלכת6 למשי וכו', סתכו6ס 6ת מוכרים פרקים כג' קומר יסורס ר' תניך נ ל6 גיטיןועי'
 6נל סל*, לפרקים חון תגירו מדעת טל5 לשכור יכול ס5חד טלין ופרט"י לטותפין, פפ5 רבושיתימן
 כחו"מ פסק וכן עכ"ל. כלס. עלו 6ין זמן, %תר סטער ונתייקר מכר ו5ס לימלך, כריך 5ין סל4כפרקיס
 יד. סעי' קעוסי'

 סנ"ס טכתכ וכמו נסחורס, נטותפין רוקה זס סכל %ד למכור ויכול כטותף לימלך כריך דלין מהונר5ס
 כפ"ג סרמכ"ס כמגדרת וכיקרנו וכמו סכית תפוסת כעין כסותפין 5כל למכור, דרכו וסוףסו5יל

 כלס, ו% עטס bS נסותפו 6חד נמלך hSt זמן כל עלמו, דעת על מוכר 5חר סכל מנסג והיןמטקליס,
 סל*. לפרקיס חון טוס ויין כנידוןומכ"ם
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