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בנידון
 ליורשים להנחילה יכולת מבלי שנמכרה קבראחוזת

הגרון

 יבול ואיבו קבר זבות לקובה לו "שמוכרים כתוב לראובן שנמכר קבר אחוות על מכרבנוטר
להנחיל".

 למלכההמקורקע

 סמוכריס כידי נם6ר סקכר מקוס סל טסכעלות נפרם 06 קבר". "זכות סמיליס פירום 6ת לבררק
 קמו כ"כ כמכונר ממם, כו טלין דבר זס סרי זכות, רק יכוליס 6יך קנס ~קבר, זכות רק נמכרולקונס
 עד כלס 6מר ל6 זס דקל פירות פלכי יסכל זס ככיח פקני ידור ט6מר טכתמ נחמן רכ 6מר רכ6 6מרכ

 מילת6 כמכ"מ 6ית6 נכרי6 ד6ית6 מילתך ר"ג דסנר למימר6 וכו'. כו וידור לפקני זס בית תנומיקמר
 כריך דמתנת וכיון וכו', לסקנותס ממם כס 6ין ססדירס ופירסכ"ס וכו'. כמכ"מ 4ת6 ככריךדליתנו
 hb"~ מיקני ל6 דמילי קני, ל6 מודר כקנין6פי*

 כתוד"ס טס וכ"כ עכ"ל. וכו'. לדור וניח סחפן % סקנס
 עיי"ם. סטית, גס מיורט לפי מיינו מכית, רירת נמי יורם דיורם ולע"ג 6 קמח כתוס' וטס וכו'.בכ"מ
 דייך hS כמקוס, לסקכר זכות רק זס 06 דירן כנידון לפי"ז כירומס. 6ינס סכית דדירת כתום'ומכומר
 סקכר על טסכע*ת נימ6 ד6י ותו, תופם. 6יט ומקנין ממם, כו ס6ין דבר לו במכרו וכמ65 קנין, כללכוס
 מלית ל6 מיזכן דשן פינמם 6 קיכ כ"כ כמכו6ר ם*, ם6יגו כקכר קבור 5ויק נמ65 סמוכריס כידינם6ר
 הוזרת 06 דלפי* וכע"כ ט*, טעינו נקבר קכור לדיק ונמ65 כיוכל הוזרת הדס נמ65ת ד6"כקמרת
 קכור לדיק נמ65 סקכר, על כעלים ממוכר יסיס סיוכל 6חר 06 6כל סקכר, 6ת לפנות לסור מ"מכיובל
 וכו'. ומפני ד"ס כרטכ"ס ועיי"ם "%. טווינוכקטר
 ל5מיתות קנוי סמקוס ע5ס וכודויי ססלכס, לפי קינו קכר זכות דמוכריס ממכר כפטר טכתוכ מסוע"כ
 לי5חק קכר מחוזת eA1 המגו לכרס קכר מקוס לקנות הכינו הכרסס מקפיד וכן , לקונס סט6ל כילתעד

 סמכפלס. כמערת לעפרון זכות טוס סט6יר ול6 קנינים מיני ככל ולהמסותוליעסנ



קמאממונות

 ול6 זו, לסגכלס סמכים טסקונס נימק ויפילו למנחיל, יכול מקונה ם5ין הגכלה ממכר כמטר מכתובומס
 פליטי 6ים כ קכו כ"כ מפורסת מכנס וסיף כ5ס, 6מר ל6 יירם ל6 כני מפלוכי הקונה 6מר מקילועדיף
 יכוליס 6ינס ססמוכריס ומכ"ם כתורס, טכתוכ מס על מסתנס כלוס 6מר ל6 לחיו עם יירם ל6כני

 ד"ס יג סי' סוף ח"6 כתסכ"ן מו"ר ססי6. לירוטם זיקם מוס למס טלין מיורם ירוסס ולעקורלסגכיל
 סמכירס מטר סיס ויפילו bSb עוד ול6 וז"ל: מכתב וכו', ליורם ם6ומר כקרקע ממזיק טענתולענין
 ל6 תוריטנו טל6 6כל תמכור טלb~b 6 עלים סתנס ל6 מסוק כלוס, מועיל קינו ככ6ן כמר, תנקיכקותו
 יירטני ל6 כני טפלני כתניני לחלק ומוכרחים עכ"ל. כמ"מ. ליורסו יכול סתנ5י חמסני וכיון עליס,סתנס
 סמורים כססם6יר יורם איורט למרס דסתורס מתורס, נגד לכתנות יכיל וקינו סירומס, על סו6סתנ5י
 לירומס מנוגע מס סרי מקרקע, 6ת יורים ל6 כממעון וסתנס קרקע לממעון ר6וכן כטמוכר 6כלנכסיס,
 6ין תוריטנו, מל6 ממוכר סתנס ד6ילו פמוט לדבר סתטכ"ן כתב לכן לסורים, מס ללוקח וקין כטלסמכר
 לירומס מנוגע רמס מפלוני, חון כקומר נעמס מזה דסתנ6י 16 מנת, כעל התנקי מפני 06 יורם,מיורט
 לסורים. מס למוריס ד6ין כתורס, מכתוב מס על מתנס זס וקין סמורים, טל ול5 סמוכר טלמקרקע
 מכירם סיתם ל6 ליורם מנוגע מס תנקי מדין זס 06 לסורים, םל6 תנקי ים טכמוזס כיון וידן כנידוןלכן
 מלענין וכיון סלו6ס, מקרקע כמכיל רקונן טנתן זוזי לסו מוו כטלי דזניני וכיון למפרע, וכטלסכלל
 כאכיל לח"י תמם רק ר6וכן טמילס כיון לכן פירק, וסדרי 6רע6 וסדרי ממם, סלו6ס זו סרי רביתליסור
 וכיון מירומס, חון רק מקח סו6 ממקח חון, 6ל6 תנקי זס 6ין ob 6כל סקליס, חמאס 6ל5 לו 5יןסקרקע
 מייכיס לכן יורם, סיורם סקכר ערך 6כל סקכר, מקוס על רק סי6 ססגכלס סרי למפרע סמקח כטלמל6

 ר6וכן טל סירומס ס6יזורי כיס"ד פסק סלפי וכיון סיוס. מסוס כפי סקכר ערך 6ת ליורם לבלססמוכריס
 מכל מסכימו כ6רס"כ סיורסיס מכל לפניסס הסניך סמממכיס עפ"י נפסק וזס פ', למר עוכרתסקוכס
 פ'. למר טייך סקכר עצך גס ע"כ קליו, מעכורסירוסס
 על מתנס זס ובין יורם בינו וסיורם קיימת סמכירס מ"מ תנקי, זס "רם מל5 נימק ד6פילו סתכוננתיסוס
 כפול תנקי ס6י ע"כ כטל, ותנקו מקודטת זו סרי כ קכו כ"כ סרמכ"ן "כתכ מס עפ"י כמורס, מכתוכמס
 6יכ6 סכן וכיון ר"מ, לדברי כטל תנקו כתורס טכתוכ מס על התגס ל6 תפילו כפלים ל6 ד6יסו6,

 לתני. סכי דס6 מקודטת 6ינס כטל דתנ6ו כיון כטל, ותנקו מקודטת זו סרי 6מרי' סיכי עלסלמחמס
 כונת ולכ5ורס עכ"ל. כמירום. כך מסתנס כיון כטל מסמעמס נימק גד כני לתניני ימי דל6ולע"ג
 כ6ן 6ין ממילל יחול ל6 סקידוטין 6ס קמס 6כל טסתנס, סתנ6י מחמת כטל ססמטמס נימקסרמכ"ן
 ועונם, כסות מ6ר כלי סתנ6י על מקפיד קינו ימולו ל6 סקידומין ו6ס קידוטין, רוכס סו6 דסל6תנקי,
 ועונס. כמות ם6ר ימיו ל6 מממילךכיון

 עם קידוםין רולס ס6ינו סתנ6י 06 דסל6 כטל, ועונה כסות ס6ר כלי סתנ6י למס סרמכ"ן רכונתוכע"כ
 63 סופן וככל יו65 מכת, לס יסי' ל6 ממי63 קידוטין יסיו ל6 ו6ס קידוסין, יסיו מל6 גורס מתנקיסכ"ו
 יתחייב ס% סכרחית סיכם כ6ן ים 06 לכן יחולו, ל6 טסקידומין מתמת וכין סתנ6י מחמת כין טכ"ויסי'
 כסכת. יתחייכ ל6 כס וכין כס טפין כיון ממורס נגד זס וקין מכ"ו, כלי קיוומין חלות לסיות גריךכטכ"ו
 נימ6 וכו' מקודמת אינס כטל דתנ6ו כיון כטל ותנקו מקודמת זו סרי 6מרינן "כיכי כלהונו מדוייקוזס

 דסתנ6י 6מרי' דסתס פירום גד", כני לתנאי דמי ~hS והע"ג כפירום, כך טסתנס כיון כטלמסמעסס



 ירושלים - דיןפסקיקסב

 מחייכתו לתורס יתנגד סל6 ע5ס דמ65 כיון קייס, וסתנ6י קיים דסמעסס נימק וכקן כטל, ומערסקיים
 כסכ"ו. חייב קינו קיוומין ימיו ל6 06 ד6פילו כיוןכסכיו,
 חלין סנימו6ין 6ין ק"ס מגט 05 כין סי6 סתום' דקומית ונם6ת ועמדם 6 פג גיטין כתום' מלינוודכוותי'
 5ים, 6סת סי6 טעויין מחמת חלין כנימוסין 6ין כטל הגט 06 וכין לפקני, תנטלי מל6 סתנ6ימחמת
 עיי"ם. ק"מ ומגט חליס 6ינס דסנימו6ין 6מרי' חלין, סנימו6ין 6ין 6ופן דככלוכיון
 סתנ6י מחמת וכין זו כמכירס ממטיל סתנ6י סממת למפרע כטל 06 כין יירט, מל כע"מ דירן בנידון%ן
 ותחכולס ע5ס סמ65 כיון כתורס מכתום מס על מתנם זס וטין קייס, וסמעמס קייס סתנ5י יירם,מל
 סרמכ"ן. טסקטס וכמו , יירם ל6 סכן 6ופןסיכל
 תנקי ו% כע"מ ל6 תנ6י מוס כחוזם נזכר דל6 חון, טל ענין דוס 6ל6 תנקי כ6ן ם6ין דמסתכי6ל6
 סרמכ"ן. סכתכ וכמו כתורס, ככתום מס על מתפס מל סטעס כל6 וטפילוכפול.

 לפי הכיקרנו וכמו כתורס, מכתוב מס על מתנה זס 6ין יורים, מל כע"מ מדבר b~o סתמכ"ן)וכנידון
סרמכ"ן(
 כפול תנקי 5ריכיס ממונות כדיני מנס ס"ז פ"ג ומתנם וכיס וכסל' סי"ד קימות מסל' כפ"ו סרמכ"סוכ"כ
 כתמוכס סרי"ף דעת 6כל סו6. ממון וסתס לס גמרי' ר6וכן וכני גד כני דמתנ6י כיון וטעמו כגיטין,כמו
 דפנן %וריסס טעס נתן וסרמכ"ן נומלין, ים כפרק סרסכ"ס וכ"כ כפול, תנקי כממון 5ריכיס 5נום6ין
 ומסכימו כ. עם כגיטין ממולל מתקנת למתמיר %"מ תייפי' וקיווטין דכגיטין 6ל6 כר"מ, קיי"לל6

 כעי ל6 דכממון קייס תנקו o"th כפול זס תנקי טלין ם6ע"פ 5ד סי' סתסכ"ן וכתב עמו.ס5חרוניס
 עכ"ל. דסרמכ"ס. 6% רחם וליכין כפול תנקידקדוקי

 דין הפסק על המוכריםערעור

 אליו, עברה ראובן הקונה של הירושה שכל פ' למר זעייך הקבר מוערך הדין פסק מתןלאחר
 בכלל. יורש אינו פ' שמר וטענו המוכריםערערו

 הערעורדלויית

 מס יורטים % טים וכיון יורםיס, לו ם6ין גר סיס ל6 סקכר טכעל כיון לערער, דין כעלי 6ינססמוכריס
 טכיכ 6כין כר 6ירי לרב קריכיס 6 לג ככ"כ וסרס יורמים? פסס טוענים ס0 סכי סוס. כעניןלמוכרים
 קודי לסוף טפי, קריכנb)h 6 6מר גכר6 והסוף טפי קריכנ6 6נ6 6מר 5כין כר לידי רכ דיקלם,וטבק
 לסוף גרס ד% עיקר לר"י נרמס ר"ח וגירסת בתום': ומס כידיי. חסז6 רכ 6וקמ6 טפי, קריב ד6יסולי'
 לידי פרכ מעידים סיו דל6 טפי, קרוב גרם ול6 קרוכי', ד6יסו מסדי פייתי לסוף גרס bSh גי'קודי
 סו6 06 מכיריס סיו ל6 גכר5 וספוק פי' קרוכו לידי מרכ מעידיס סיו bSb גכר6, מפסוק טפי הי'קרויו
 טפי, קרוכ מסוף גכר6 הסוף מטוען 6ף סרי עכ"ל. וכו'. קורכ8 עיי טוס % סי' 1ל6 ל6ו 16 קרוכוסיס



קסגממונות

 לידי, דרכ כידי' חמדך רכ 6וקמי ז6ת ככל יורם, מהיך טוען ועוד הו6, יורם ל6ו סידי רכוממילך
 בר דמרי כעוכד6 וכן סם. בטלים דכריס ערעורו ממערער זר ט6דס כלוס, ל6ו גכר6 ססו6 מלומערעור
i)D~bטסו6 כיחד מוחזק ססו6 מי רפד: סי' כבגסס כטו"ע פסק וכן עיי"ט. מכיו לנכסי מירד כ לט כ"מ 
 זמן כל ממנו יותר קרוכ ים טמ6 חייטי' ול6 יורטו זה הרי ממנו יותר קרוכ יודעים 6נו וקין במתקרוס
 דין וכיח לערער, היוכל 6חד 6ף 6ין מ"מ כלל, יורם וקינו זר 6דס סו6 סירוטס 6ת לקחת מכOr 6סרי ממני ייתר קיוכ ים 06 דהל6 סגר"6, ככיפור ועיי"ם ט, סי' פו כלל הרק"ם מתמוכת וסוך יודעיס.טל6
 ל6 וכודאי כן סי' רמס 6יסק, כר דמרי מס6 סגר"6 רמיית דקמס h~b ערעור. טוס לגמוע נזקקיס6ינס
 51"ע. מכן, יותר קרוכ לסיותיכול
 טפי. קרוכיס טסם טיעניס סס וכי טיערערו, סס מי פיסס, יפלס הכל המוכרים דערעור פטוט דכרלכן
 כפס"ד מכתבו ממס ולפי יורט, סו6 06 לכרר 5ריכיס היו לירוסס פ' מר 6ת ממורידו כי"ר טל מ"מ6ך
 כלל. לחכום 5ריכיס 6נו 6ין מעדים, דעדיפי כי"ר מעטם טהי' וכיון פיררו, מתכן כנר6ס יורםטסות
 דייקי, bS דינא כי כתר דינא דכי כלל לנו 6ין סוס דכזמן קעג מי' ח"כ סמכי"ט מכתב כמו נימתותפילו
 כפ"ת. וע"כ יד. סי' רוכל כ6כקת עליו חולק מכ"י ה% יט, סי' כס"ת דיוריווסוכלו
 6ת סילקו כ6רס"כ סיורסיס סכל כפירוט כתוב ס6יזורי סדין בית מל בי"ד כמעמה hSO דין, מן כר6כל
 ול6 זר 6לס 6ל6 פ' מר יסי' ול6 ירוטתס, 6ת לקבל כמקומם יהי' טסות פ' מר לטובת מירומתסע5מס
 פ' למר כירוטס מזכויות יכל כוחם 6ת סענירו ומס סס, יורםיס ודאי סס כ6רס"כ סיורםיס hSOיורם,
 לנו מנוגע מס וזס סקכר. כערך גס ירוטתס זכות 6ת לקבל יובל % פ' סמר כוס לפקפק לנו ים מססזס,
 לערער. ככלל סו6 כע"ד ל6ו למוכריס מנוגע מס 6כל מלני.לבי"ד
 06 ד6פילו הו6, סכליס סכל הירוסס, 15 6ת ~טל אמור האיזורי סדין טכית סמוכריס כ"כ מטוען מסוכן
 ל6 וסס לטובתו עומס סילקו סיורמיס טכל כיון קייס, סירוטס מל בי"ד מעמס סו6, כן ל6ו פ'מר

 כי"ד ע"י מסו65 ופס"ד מפסס. כי"ד מעטס יבטלו טל6 56לי ופרור קייס. כי"ר מעכס ודקימערערים,
 וסייס. מרירסלנו




