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י  ירושלים דיןבית
 יוחסין ולזירור  ממונותלדיה

 הדירה רק לקונה ונתן ומחסן רירהמכר
 הקונה של חוב בגלל לעצמו המחסןוהשאיר

 -סא 181 מס' ממונותתיק

 הדיוןנושא

 ושטר החוזה לפי הבנין. את שבנה מג' והמחסן הדירה את שקנה מב' ומחסן דירה קנהא'
 מ"ר, ד בגודל המחסנים בקומת ומחסן 2 שמספרה דירה מא' ב' רכש המינהל שלהבעלות
 שלא המצורף", בתסריט "מסומנים אך מוגדרת, שאינה גינה וכן מפורש, אינו ומספרושמיקומו
 כעשר ואשתו ב' שהחזיקו המחסן זה שלטענתו 6, מס' שמסומן למחסן להכנס מבקש א'צורף.
 זה, למחסן מלהכנס מא' למנוע מבקש הבנין, בבניית ג' של שותפו וש', שלו, כמחסןשנים
 גם נרשם וכך 6, שמספרה דירה בעל שהוא לו שייך 6 מס' המסומן מחסן שלטענתומכיון
 מסר לא מעולם הוא אך 2, מס' המסומן מחסן היה לב' שנמכר המחסן לטענתו, המינהל.בשטר
 לחיזוק לאחר. אותו מכר זמן וכעבור המכירה, עבור מהכסף חלק שילם לא שכ' מכיון לב'אותו
 ישראל מקרקעי מינהל של עסקות למחלקת שנשלח החברה של מהעו"ד מסמך מציגטענתו
 מכתב אותו לפי התביעה. נשוא הבנין של הצמודים והמחסנים הדירות פורטו בו שנה 12לפני
 מ"ר. 6 של בשטח 2 מס' מחסן צמוד 2 מס'לדירה
 הדיון בהמשך ב'. ע"י 6 מס' המסומן מחסן תפיסת על כדין מחאה עדי לו שיש ש' טועןעוד

 מועדה, את זכרו לא וגם המחאה לשון את זכרו לא אלה אבל המחאה, עדי את להביאנתבקש
 שנים. שלוש מאז עברו לאואם

 את תפס שב' אמר דיון אותו בסוף אך מג', בדירה חזקה קבל שב' ש' הודה הדיוןבתחילת
 שילם שלא למרות לב' המפתח את מסר שהוא והודה ג' הופיע שני בדיון בעצמו. בדירההחזקה

 תשולם התשלום שיתרת הבטחה ותוך שונים, ממליצים בקשת לפי וזאת הכסף, כל אתלו
 במזומן. פרעון אלא תשלומים על דובר לא לדירה. ב' שיכנסלאחר

 ע"י נמכרה והיא האשה, לרשות הגירושין בהסכם הועברה והדירה מאשתו ב' התגרשבינתיים
 ע"י שולמו לקבלן הדירה חוב כל אם יודעת אינה הגרושה לא'. לבנק( חובות נבנלל נכסיםכונס

 שלא טוענת היא נגבה. שהכל מניחה והיא הוצל"פ, ע"י טופל שהחוב יודעת היא אךהגרוש,



רמסממונות

 וגם - המחסן מחיר את וגם הדירה מחיר את גם שכלל חוב - להוצל"פ החוב את למסור גםיתכן
 ול מהקבלן שונות תביעות להם שהיו טוענת, היא עוד חוב. אותו בגלל המחסן אתלתפוס
 טוען אך הדברים, את מאשר ג' מהם. תבע שהקבלן מהסכום ביותר שהסתכמו בדירהליקויים
 על ביהמש"פ בפסק כ-8.0008. של בסכום חוב עוד שנותר טוען ג' אלה. בתביעות חייבשאינו
 הקונה ששילם מסויים סכום אך נמכר, המחסן שגם מפורש הנכסים כונס ע"י הדירהמכירת
 המחסן. על התביעה בענין ביה"ד לבירור עד הכונס בידי יעוכב והמחסן הדירהעבור
 הדירה, עבור המוכרים של חוב קיים האם המכירה לפני אצלו בירר לא הנכסים שכונס טועןש'

 או לאשר הדין בית ע"י נתבקש הנכסים כונס בדיעבד. רק הכונס של המכירה על לוונודע
 הדירה על חוב קיים האם המכירה לפני בירר שלא בכתב אישר והוא הדברים, אתלהכחיש
 לא. אולקבלן

 דיןפסק

 פורש שלא ולמרות ג', רק חתום החוזה שעל למרות תקפה היתה לכ' והמחסן הדירה מכירתא.
 לו. נמכר מחסן איזהבחוזה
 מכיון שלו, יוחזק שהמחסן לו הועילה שנים, כמה במשך 6 מס' במחסן ב' שהחזיק החזקהב.

 . ב' של לחזקתו שנים שלוש כל בתוך ש' מחאת על גמורה עדות היתהשלא
 והמחסן. הדירה עבור חייבים אינם שיותר ב' טענת להכחיש הדין לבית הוכיח לא ש'ג.
 של מכוחה שבא כיון ב', בחזקת שהיה 6 מס' במחסן זכה ב' של והמחסן הדירה את שקנה א'ד.

 ב. סעי' וכנ"ל ב',משפ'

 דומב חיים שמואל)-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 החזקה האם במחסן, ולא עצמה בדירה חזקה ומסר אחד, מכירה בשטר ומחסן דירה מכרא.
 המחסן. את גם קונהבדירה

 מהמכירה. בחלק בו לחזור המוכר רשאי האם מהכסף, חלק הקונה שילם לאב.

 ואיזה חלה המכירה האם איזהו, פירש ולא מחסנים, כמה שם והיו בבית ומחסן" לו מכרנ.
 לו. לתת חייבמחסן



 ירושלים - דיןפסקירנ

 על הקנין הועיל האם מסויים, שאינו דבר בגדר שהיה מפני הועיל לא המחסן על הקנין אםד.
 וחמור. את קני בגדר זה שהרי או אתו, ביחד שנמכרההדירה
 דין לענין כבעלים או כלוקחת דינה האם הגירושין, בהסכם לאשתו הדירה את הבעל העבירה.

 ללקוחות"."טענינן
 היה הרישומים שלפי 6 מס' במחסן החזיק והוא 2, מס' מחסן לדירתו צמוד הרישומים לפי אםו.

 החזקה או הבעלות את קובעים הרישומים האם אחר, מישהו בבעלות שהיא לדירהצמוד
בפועל.

 והאם המחאה. היתה מתי בעדותם לזכור המחאה עדי על והאם כמה, בפני חזקה, על מחאהז.
 למחזיק. המחאה את העדים העבירו לא אם גם מחאהמחאתו

 חזקה. חזקתו האם קשהי', ייאדם היה שהמחזיק מפני מחה לאח.

תשובה

 כ סם וכגמ' כולס. קנ6ס ממן כטחת טסחזיק כיון מדינות כעטר סדות עטר לו מכר 6: כז קרוטין נגמ'א.
 פ"6 מכירס סרמכ"ס וכ"פ ממוכרת. כולס דס6 סו6 מד מקרקע דחיכור ופרם"י סו6, חד ד6רע6דמדנ6
 יכ. סעי' ק5כ סי' וטו"עסי"ט
 כממסן, מזקס לסם מסר סל6 טען 6ך כדירם חזקס לכ' מסר טג' מדיון כתחילת סורס סם' דירןוכנידון
 על ש כתירס סמזקס קנין מועיל סו6, חד ד6רע6 ססדנ6 כיון לתרת, כקומם נמ65 טסמתמן6ע"פ
 3ס6מינר טלין גרפס on5DD, לדירה גכנטו ססס וטען סר6טון סדיון כסוף בו חזר טסי ומסמממסן.
 טייכת סיתס סחזקס ומסירת ג', טל סיתם זו דירס לכ', ג' סכין סדירות מטקת טלפי גס מסכחזרתו,

 ג'. bSh וממחמן סיירם מסירת כענין סנע"י סו6 ט' 63 וממי% %, 1ל6לג'
 וכ"פ מעותיו. ככגד hSb קנס ל6 כולן דמי לו נתן ל6 6כל כולן, דמי % טנתן h"~s כ: טס קרוסין כגמ'ב.

 6מר מתור ממוכר הסיס קזוזי, ונפיק דכפע"ל כ עז כ"מ כגמ' וכיס מי"ג. סם וטו"ע מ"כ סםסרמכ"ס
 דסכי 6דעת6 נומקו, כטעת ליס יסיכ יל6 וכיון למכור, 6נםוסו דזוזי דעתיס גלי מעותיו, % ליחןס%קח
 דמי מקלת % נתן שפי% טס קרוטין ורטכ"6 ר"ן כטס טס סכו"ם כגליון רעק"6 כחי' וכתב ליס. זכיןל6
 דמי %6 נתן % Db ob~' סקנס כס טסחזיק טדס 6ותס מלכד מעותיו, כנגד b~h קנס % הדסכל

 יז ס"ק מידוטיס טס נתס"מ ועי' כוט. קנס מסן כקחת רק ממזיק 06 6ף סס כ"מ סנ"י ולקעתמק5תס.
 הדס. מק5ת דמי רק נתן 6פי' קנס מעותיוטכנגד
 סמחסן, למחיר מת6ימס חוכו ויתרת לטקס, קריך טסים מס 6ת טילם ל6 עסקונה נכון 06 דידן,וכניוון
 קנס. ל6 ממממן ט6ת סרי מעותיו כנגד 636 קנם hStכיון



רנאממונות

 מכהם הקטן לו נותן וכו' לך מוכר 5ני מכתי 3ית לת3ירו הקומר השט: פכ"6 מכירה הרמ3"ס כתבג.
 3. קח מנחות כגמ' ומקורו התחתונה. על הסטר כעל סיד סנפן זה % מרקה ה3תיס מן 6חד נפלוכו'.
 קנס ו% ממקח סייס ל6 דס6 הקטה ה"מ מ"ג וכיס הר6כ"ד וכהמטת יכ. מעי' ריר סי' כמונעוכ"פ
 פס כחלין זה דין 6ך הגרוע, פירם כקילו התחתונה על הטטר כעל סיד ידוע מהדין דכיון ותירןכלוס,
 % 6מר 6ס מס: זכיה ו3רמ3"ס כלוס. קנה ל6 הרב לדעת גרועים סנייס פס סיו 06 36ל 6חד, גרוע6ל6
 הפתות מן חלק קותו נוטל החלק, סייס מל6 6ע"פ המדה, וסייס סו6יל פלונית, כמוה וכך כךמלק

 כתרתי וקני וז"ל: כמכ מס וכטור כ. קו כ"כ כגמ' ומקורו ד. DD~' רמ6 סי' בתו"ע וכ"פ סמרה.מ63ותה
 מלק וכין מנכמי קרקע כין החילק מה מכין קיני ונם מסוייס. ם5יגו ד3ר להקנות יכול כמכי טגסלמעלה
 מכל מסוייס סלינו קרקע 16 ידוע מסדה מסוייה סלינו חלק מנ6 מ6י החלק סייס ט% כיוןמסדה,
 % נותן לך מוכר 6ני ככיתי טית כ קם כמנחות 6מרינן דה6 ועודנכסיו,

~b11SD 
bnSb טל6 לע"פ סקנס 

 דמט"כ הכ"י וכתם הטור. עכ"ל ז"ל. הר36"ד עליו סטיג וכן דגריע6. מטוס עלייה לו נותן hSb %סייס
 דמ"ם תמילה טהקמה מה 36ל דמנחות, מההיה סהקסה למס 6ל9bp 6 ל6 הר36"ד" טליו ממיג "וכןהטור
 מס כ"י ועי' הר36"ד. כרכרי נזכר ל6 נכסיו, מכל מסוייס ם6ינו קרקע 6ו ידוע ממדה מטוייס ט6ינוחלק
 הדס 3ין סמילוק פכי6ר טז סי' להגרם"ם הקנינים מערכת ועי' הרי"ף. עפ"י סרמ3"ס דטתפכי6ר
 גדול הכדל 6יכ6 הרסס סדות 3ין 6חת ד3טדה מצוררת, כטרה ממוייס טילינו חלק וצין הרכסמסדות
 36ל דעתיה, סמכך דל6 ק5וכ ם6ינו כדבר סוי יזכה כעיזו ירוט ט6ינו וכיון תכיס, למדה 6חת מדהכין
 הקנין, ומהני דעתיה ממכל % לומר כ"כ מייך hS זה לחלק זה חלק 3ין גדול הכדל טלין מדהכחלי
 טותפות כתורת % מנותן דניס 60נו ו( )עמ' טכניס 6הרן ר' מפנת ועי' 6. סי' זכיה סל' 3מתנ"6ומכ"כ
 מס מהד"ר ומתנה זכיס עזרי 363י 3זה והוסיף מירלה. רוח לכל לדחותו רמות לו דים 6ף הקרקע,ככל

 טחינו 3זה מייך ל6 וממילל מהכתום, זה 6ת לו נותן רק וכך, כך כמיעור ספדה ככל סי6פההקנ6ה
 סייס bS 06 כן טייך ל6 36ל הסדה, 3כל חלק לו כהקנס טייך 6חת, טרה % סייס 06 דוקק וזהממוייס,

 11%ba דבר הוי וע"כ , מסדותיו 6מת על רק הו6 הקנין מבזה מקרקעותיו, 6חת לו נותן bSh 6חת מדהלו
 כרמיקס ם5ויינו ונ6חרוניס ט, 6ות 3 ענף כט סי' גיטין חיים מערי ועי' עיי"ם. כלס. קונס וקינומסוייס
 מז. עמ' ס כרך ייוטליס פס"ד ועי' tOWO פ"ג וזכיה h"~b h"o מכירספרנקל

 טיר5ס, ליזה לו טיחן דקיי"ל סתס מקרקעותיו 6חת לחכירו כמוכר נם6ל פכ סי' ת"כ הרפ3"6וכפו"מ
 חמה סדכר הוברר לומר $כיכין סטנו כמס hSb כרירה דין ד6ין והמיכ ארירה. 6ין קייטן דס6 קונססיכי
 $ריכיס ט6כו לפי קיוס, לו 6ין הדבר סופרר כסמר % טפילו מעיקרך, חל 16 היה ככר עכמיוטהו6

 המכר מחמת ממדותיו 6מת לו טנותן כל לצרירה, $ריכין 6נו למה ממוכר 36ל ד3ר, מל לקיומולמקדימו
 תמיכני ו6ל לדמעיקר6. המכי לקיום $ריך וקין קיים, fHO עכוזיו עד לו נתן ל6 ו6פי' לו קנוי זההרי
 16 ככסף 16 כקנין % כמכר סרי כיקד ממם, המכר למעת 5ריכין 60כו כרירה דין דייך כמכרם6פי'
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 לגפות סמלוס וכ6 ככס%, % ונתן מסדותיו 6תת ללוקח וכרר כמרממון, ולוס כתפרי, ככתיו בית3טטר
 סמלות סרי מסטר 16 מקנין מטעת ממכר טקדס סדכר סוכרר הנקמר hS ו6ס מלוקח, מן טדס6ותס
 ונחלקו עכ"ד. כרירם. כלי לסתקייס ס6פסר לכרירס, 3ריכין 6נו 6ין מכר סל לקיומו דמ"מ ממנו,גובס

 יכ סי' םו"ת כינס וקמרי ג ס"ק סג סי' נתס"מ עי' למפרע. סמכר חל 06 סרמכ"פ דעת כדיקור6חרוניס
 טז. טי' וטס 6, סי' לסגרם"ם הקניגיסומערכת

 כתב רק , לו מוכר מחסן 6יזס סמכר כסטר ייחד % 06 , כבנין מחטניס כמס יכנס ob 6ף דירןוכנידון
 וממילך מגרוע, לו מנותן מכתי בית לו למכר רומס r"o גורף, ל6 מלמעמס סמ5ורף כתסריטממסומן
 תסריטים פסיו ג' טענם נכונס 06 6ך כר5ונו. מככנין מסממסניס 6חד % לתת המוכר סלזכותו

 סמת6יס. סתמריט 6ת למ615 וכריך מסוייס, ם6ינו דבר כגדר זס 6ין פוכמסומנים,
 סרי גרועים, מחסנים כמס כבנין וים מסוייס, ם6ינו כרכר ודינו מסומניס, תםריטיס סיו ל6 ו6סד.

 כיד מסרטות נרפס ולסלכס כטו"ע, לסלכם סונ6ס % זו דעס 6ך ממס. 6חד 6ף קנס % הר6כ"דלדעת
 ס6ס לדון ים מסמממניס 6חד 5ף קנס טל6 סר6כ"ו כלדעת 6ל6 לתת. קירקס מחסן 6יזס לו לתתממוכר
 51"ע. קנס. מל6 בי"ס וחמור 6ת קני מל לקנין וסמחםן הדירה 6ת סכ% כן% הקניןנעמס
 289 ועמ' 198 עמ' ד כרך פד"ר עי' סיטומת6. כדין סגירוםין לפני זוג כני כין טנעמס סםכס טל דינוה.

 סלמס טל דינה כך ו6ס לכך. כ6חרוניס ממקורות 5ויינו ומס 228 עמ' ט וכרך 311 ועמ' 259 עמ' סוכרך
 וכנידון 6ל6 ללוקחת. טענינן דין לענין גס %קחת, כדין 6ותס, מתקבל מבעל ע"י ממוסכמתכדירס
 hlb סמה על רטומס סוירה היתה ל6 06 וגס סגירומין, לפני וקמתו סכעל כס סגרו ודירס מדוכרדידן
 וככר כתירס, טקורס מס לכל מודעת סיתס טמרי לקלס, פיך פתת פל בגדר זה 6ין מ"מ סגירומין,עם

 וקין טענותיו, כפי 6ל6 קותו דניס 6ין סדכריס ולמיתת יודע יכמסו6 טו סי' ח"ד סרסכ"6 כסו"תכתי
 ממ6 תחיילס טענותיו מנסמע עד ליורם טועניס דלין יכ מעי' ר5 סי' כטו"ע רמ"ח ועי' כלל. לוטוענים
 כרי.יטען
 לענין 6כל כפניסס. טמחו 16 כדין 6 מס' כמחסן סתזיקו ס6ס כמחסן, סחזקס צופן לענין נכון זס כל6ך
 כינס כקמת זו טענם ססו5ל"פ, כלמטעות מסכעל סדירס מחיר כל 6ת סמוכר גבס טמ6 מטוענתמס

 כונם ע"י מקנס ס6חרון טללוקמ נר5ס עכ"פ 51"ע. %קחת. כדין לס וטוענין ככרי, לטעוןיודעת
 לו. מטוענים לוקת דין לו ים כודאיסנכסיס,
 optn מגי ס6וכל וכו' כיקד חזקם. 6ינס טענס עמס סטין חזקם כל סי"פ: פי"ד טו"נ סרמכ"0 כתכי.

 וכתכ %עלס. ספירות כל עס ססדס ותחזור סחזקס כטלס כטל, סטטר ונמ65 כידו מיס סטרסממת
 כמקנס 6כל מתנה, כטטר דוקק ג 6ות נו מי' חו"מ י3חק כית וכתכ רפ"כ. כ"כ כתוספתך ממקורוממ"מ
 רסיס דכטטר כד סי' ח"כ יפריס מטפטים ועי' חזקה. כטלס hS מטר, %תוכ טנוסגיס כמקוס 6ףככסף,
 חזקס. כטלס סנטר דכטל 6מרינןל6



רנגממונות

 טסמחמן גמ65 סריטומיס טלפי לע"פ , והמממן הדירה על כסף קנין גם סיס הסטר במלכד דירןובנידון
 קינו כטטר סריטוס וממילך 6תר, מחסן 6ל6 הקונה בו טהחזיק המחסן זס ל6 ממכר כסטרהרסוס
 מתבטלת. חזקתו וקין כסף, קנין כ6ן סיס סרי מכר, סטר מסכך דל מקונה, לחזקתמסייע

 דרכינו כעליות וכתם כתוכו. ~מר קריך וקין טניס כפני מחקה ר"ג 6מר רכ6 6מר כ לט כ"כ כגמ'ז.
 כפני מחרס כדקיי"ל עדים, לסכיך קריך ודקי מחיתי, ג' כתוך המערער 5מר ט6ס קכד( )עמ' טסיונס
 וכיקר רטיה. קינה ר6ינו דל6 המערער מיחה "ל6 עדיס להכיר יכול קינו טהמחזיק כתוכו, ו56"לכניס

 המערער קריך טונה דסמזקה וכיון המזקה, 6ת סמכטלת טענס זו למח6ס טס יונס מרכינו עלכסערות
 הקמרי כיקור עפ"י רי6 6לף סי' ח"6 הרסב"6 כסו"ת זס לימוד מתירס 6ין 06 לעיין )וים רטיהלהכיל
 דעת כעינן ד% כיון סמתחייכ, מדעת נכתב hbt לע"פ סטר חטיכ מחקה ופטר 1 סי' סלוקה דיניכינס

 מסלו חיוכ Or טלין ככופן 6כל לחכירו, לימן כמלו עקמו 6ת מחייב ט6דס חיוב במעטה bSbסמתחייכ
 ממחזיק כס טיחזיק עד עומדת כעליה כחזקת טהקרקע כיון ונמח6ס סמתחיינ. דעת כעינן %למכירו

 להכירו, מ50 ליתן תיוכ מעמס זס ופיך 6לו, כפני דבריו מופר הו6 טלו על מוחס, טסו6 וכל טניס,ג'
bSbמעיקרך סקרקע דבריו דלפי b~o ,מתחייכ נהמכ סממזיק וקין סלו bSb כדין. מל6 מכירו סל מחזיק 

 כלוס מעידים וקין כותניס, סם ולתועלתו הקרקע כעל ססו6 זה לסם ט6מר מס hSb כותכיס 6יןוסעדיס
 לסכיך המוחה דקריך יונה הרכינו ולדברי עיי"ט. ככתיבה. הו6 טיעכנ דנימ6 המחזיק לסס ט6מר מהעל
 Ob3 סממ6ס טטר 6"כ מוחזק, נקרך המחזיק המחקה וכלי סתזקה 6ת לכטל ohs דהמח6ס כיוןעדיס
 ושע(. למכירו, מטלולמיינו

 כין כניס", כמס "לפני היה טוה זוכרים רק המחקה, לסס נמסרה כדיוק מתי זוכריס ס6ינס ממקהעדי
 וכמ"ט וחקירה, דריטס 5ריכין קינן ממונות סדיני חכמיס מתקנו דכיון י"ל 5למונית, לטנה פלוניתטנס
 הנעול טל6 כדי וחקירס, דריטס כעינן bS ממונות דיני קמרו טעם מה חנינה 6"ר 6 לב סנהדריןכגמ'
 כטנס מנה זס 6ת Or הלוס נפנינו העידו ט6ס ה"6 פ"ג עדות הרמכ"ס מכתב וכמו לוין, כפנידלת

 מחקה כעדי 6ף ע"כ קיימת. עדותן וכו' כו טהלוס המקוס 6ת ול6 החרט 6ת כיוונו טל6 לע"פפאנית,
 על טז p"D לג מי' הטלך כתב ככר כמנס קיימת. דעדותן י"ל הממקה, היתם כדיוק מתי זוכריסט6יגס
 להזימה, יכול ט6תה עדות כעינן דל6 ומינה דו"ח, כעינן ל5 ממונות דיני 6 לכ מנסדרין סנ"ידכרי

 לתקור כעינן ל6 דלכתחילה ר"ל, הנ"י. עכ"ל הו6, לסזימס יכול onhc עדות דכעינן מטוס דדו"חדטעמ5
 ו6מרינן ~וין, כפני דלת תנעול ם% מטוס כזה מדקדקין 6ין דלכתחילס לסזימס, יכול ס6תס עדותמטוס

מסתמלי
 6כל למזמה. ראויי סתסיה כענין כפירוט טיעידו כעינן ול6 סו6, טעה וכ6יזס יום כ6יזס יודעים

 עדות ל6ו לסזימה, יכול 6תס ס6י עדות ומו"ל בעה וכליזה יוס כ6יזס יודעיס טלין כודאי ידעינן06
tb)oול6 כטלה. עזותן ודייסות כחקירות יודע קיני וקמרו כדיעבו העריס 5ת הבי"ד חקרו וקילו 
 כלתת יודע קיני 6מר ו6פי' דו"ח כעינן ל6 ממונות הכדיני ל סי' ככ"י היכין רמו סי' הריכ"טכמט"כ



 ירושלים - דיןפסקירנד

 כנ"ך. עיי"ם כטלס. עדומו 6יןמסתקירומ
 עכ סי' 6כסע"ז ונוכי"ק כ, ס"ק סם וממ"ע לג סי' ומכ"ח hS 6 טנסדרין סמ6ירי גס כתם סריכ"םוכדעמ
 ועוד. טז ס"ק ונתס"מ יכ p"D לג סי' ותומיס מח, 6ות קו"ח כחוכות ופנ"י סר6טון, ססיתרכמתירת
 6ין יודעיס ם6ינס סעדיס טמרו ס6ס וכתב מד, סי' חמים6ס מסדורם מו"מ כטו"ת פסק סם"ךוכדעת
 נר6ס ודקי דלדידן ד ס"ק ל סי' סרי"מ כחי' וכתכ ממונות. כדיני גס פסול וזס כלל, עריס "סעליסס
 מעדים יקמרו ט6ס לספק, למכנס כו6י 1ל6 סם"ך, על סחולקיס דרכו ממוס למקור, רם6יס סכי"דטלין
 לתו"ע. כסר יחקרו ל6 ו6ס לפסוק, כיקד ידעו ל6 יודעיסם6יכס
 6נו 6ין קמרי ו6י דו"ח, 6"5 ממונות טייני מכמיס תקנת ד%חר כתו ס 6ות יט סי' 6כסע"זוכחזו"6
 דל6 ססנס, ככל 16 סמכוע ככל סזמס, לידי לכ6 טיוב% דסו כל זמן סזכירו 06 ווקף זס כסר,יודעין
 טדות למ615 דקמס דלת נעילת ממוס ים דכזס כחקירות כענין תורס ממומס כמס 6ל6 חכמיסתקנו
 כך. כלמיזכרו
 כתוך מתפס מסיתם לעריס ברור 06 סמזקס, מל מניס מלום כתוך מת6ס על סי6 מסעדות דירןוכנידון
 כם6מד 6ך ו0יעתס, וסריכ"ם סם"ך למחלוקת נקנו נזם סיתם, ממי זוכרים בפיכס hSh מניסמלום
 בתק oh מסרי כלל, עוות כ6ן 6ין מניס, חמם לפני ססיתס ויתכן obnno, סיתס מתי זוכר קינוסעדיס
 מ. מי' פ"ג כ"כ סר6"ם וכממ"כ מסמח6ס, בו התזר סדכר מלמד סמח6ס לחרי טניסם%ם

 חזקת פרק ריס מרק"ם כתכ ככר לממזיק, סמח6ס 6ת מעכירו ל6 סממ6ס 6ת וקמעו פסעדיס מס6מנס
 מסמחזיק, ונוטלם מני, טמיחס עדיס וים כדין ממימס רכל יונס רכינו כסס מס נ"יוכן

~"Dh 
 מנודע

 סר6"ם וכתכ 6דס. לטוס קמרו מל6 סמח6ס עדי ם6מרו וכגון למחזיק, סממ6ס נוכעס bStכבירור
 סומיף יונס וסרטינו כפניו. ולמחות לכוץ מכמיס סזקיקוסו ד% מגי, מו"ל כתיקון ממיחס דכיוןסטעס
 וכיון וכנס, ודקי 6מרינן מחי ול6 למחויי ho5~ ליס דלית דכיון מטוס hSh זו or)fns וכס םל6דכיון
 יח. סי' כ"כ יעקב כקסטת כי6ורס ועי' ע"כ. זכנס. 6מרינן ל6 כפניו, ולמחות לטרוח % וקיןממיתם
 סי' סטור וכתכ בו, לממות מיר6ין לפי מיקס 6ין %וט דוקה 6 מז כ"כ סגמ' סוגית עפ"י לסלכם סגםח.
 לו 6ין ידוטס מרס על גזלן ממוחזק 16 ממון עסקי על נפצות מסורג מומזק סו6 06 טלן, דמי סיכיקמט
 סו6 ד6טו ממם, כוס 6ין הלמיס, טספועליס ס6מר "ומס רטז: טי' ת"ס מ%י6ל דכרי ועי' כס.חזקס
 טס". לכנות מרסס סלינו לל6ס למגיד לו סיס רק כסס, לסלמסקריך

 פעמיס וכמס סטכניס עם ססתקוטט קטם" "o~h סמחזיק מסיס ממערער לדברי מגס דידןוכנידון
 "6טו מ%י6ל סדכרי וכרכרי ממון", עסקי על נטעות "סורג כגדר זס 6ין עדיין כגללו, ממטרםמזמינו
 כמטך ממס ל6 ם6ס נרמס וע"כ מס". לכנות מרמס מציגו לל6ס לסגיד לו סיס רק כסס, ושלחס קריךסיס
 תזקס. חזקתו טניססלם

 לוין. דובאברהם



רנהממונות

ב

 לדיוןהשאית

 בכח יש האם אחד, רק וחתם מכירה, חוזה בכל חתימות שתי מחייב שלה שהתקנון חברהא.
 המכירה. לבמלהחברה

 אחתן. כ"שדה דינן האם אחרת בקומה ומחסן אחת בקומה דירהב.

 אווזי". ונפיק "עייל הדין גדרג.

 גדרו. מסויים", שאינו "דברד.

תשובה

 ס"ז למעטיו וממכיס וכו' מודיעו ולח"כ תכירו מדעת טל6 ועמס עכר ס"6: פ"ס ט5מין סרמכ"סא.
 ועוד, סמסרטד"ס דעת סכיך מס וכמל"מ כ%ד. כדכריס h~h קנין פריכים ס6ל1 סדכריס כל וקיןפעור

 דמיך. כסוד6ס דסתיקס לדבריו טססכיס קרינן מימם ול6 טתיק 5פי' 6ל6 דוקק, ל6ודססכיס
 כתכ קיכ סי' ומסרימ"ט דמיך. כסוד6ס סתיקס כוס 5מרינן דל6 כוס חולק ס כלל סוף ת"6וסמסריכ"ל
 ד6ף כדכריו דל6 מסרמכ"ס ודייק סו6. מידי ל6ו מתרכס טסו5 פמוריס דכריס 6מר 6פי5 מעטםדל5תר
 כסוו6ס ל5ו טתיקס דסכ6 כתכ לד מ"ק קעו סי' וכממ"ע עכת"ד. לדכריו. ממכיס ob מסני מעטסל6חר
 גס המשטס דלפני כדבריו מכו6ר ע"כ. לטנות. כידו סיס ול5 עט5וסו דככר מקמר דטתק די"לדמיך,
 oh3 קלד סי' ריכזת דברי טו"ת דסכי6 כד p"D כט"ך ועיי"ם דמיך. כסוד6ס דטתיקס מורססממ"ע
 מסני כפניו טל6 ססכיס ד6פי' לכ סעי' טס סטלחן וכערוך דממני. סקניס 5חר דכתכ ססכיססטותף
עיי"ם.
 וסוס ממוס סמסרטד"ס לדעת כטתיקס אפי' דמסני לדכריו וסמכיס לח"כ דכסודיעו מר"מ ממ"כוסנה

 חכירו מדעת מל6 עכס רק יעטס, ט% כתחילס סתנס דל5 סיכך דוקא דוס ~מר מקוס סיסכסוד6ס,
 6פטר עטס, ו6עפ"כ יעטס סל6 כתחילס נשתנס סיכך 6כל כסוד5ס, רסוס 6מרי' וטתק, סודיעוולח"כ
 לדכריו וססכיס וז"ל: טכתכ פ5 5ות קעו סי' ככנס"ג עי' 6נל כסוד6ס. טתיקס סוס % D"1bS ד6זלומר
 מתנו 6פי5 טכתכ ק% סי' למסרייך ראיתי וכן וכו', בו מתרס qh 06 מועלת טסטכמס לי ירססוכו',

 ע"כ. מסני. ונתרפס לשותף וסוויע וכו'כתמי%
 דסכ5 דם"ל לססמ"ע ו6ף לדכריו שהמכיס כסודקת סוס וטתק לכדו תתס דג' ידע cv~ נר6ס וידןוכנדון
 לטנות, כידו דלין מטתיקתו ר5יס דלין וטתק סמעטס לאחר טסודיעו דוקא מיינו כסוד6ס, ל6וסתיקס



 ירושלים - דיןפסקירנו

 ורקס ידע דם' כיון 61"כ למחות, כידו דסרי כסוד6ס סוס ודקי 6ז וטתק סמעטס קורס מודיעו 3606ל
 סוס כסקי ומתיקם סחוזס, לקטר hS כחו מיופם טסו6 לעו"ד לומר וגס למחות, כידו סיססחוזס

 וסעו"ו סחכרס, 6ת מחייכת ג' טתתימת וסו0יף סחוזס 6ת וקיסר חתם טסעו"ד דכיון ועוד,כסוד6ס.
 מכתה וכמו ג', כפני ססמכמס סיתם טל6 ו6ף סט"ך, לדעת ומסני 3כתכ, סמכמס סוי ם', פל טלוחוסו6

 לעיל. סוכ6 סטלחןמערוך
 ח"ג  היטרים  דוכס עיי  כסידפס, כזו מתיקם וקין טתק %ן סלחו חתימת מסני דל6 דידע דכיון 5מרוקין
 ע"ז וכתב וטתקו, וטמעו מקמרה, טסחכרס הסס  יותר סהחייכ  המהכרס ט5הר כיס המטס מסיססיג

 וממילך לססכיס 3כונתס כסיס ח"ו ממידי ול6 עולס יעמו hS ימר6ל ם6רית 3וד6י וז"ל: מיטריססדו3כ
 ,ננזו"ד עג"ל. מר.5טיס, מס )סי,רסיס נסיק וממ,ייליס ממס כססכמס מט51 כמ"ג יסת,קס יוזרסיין

~"1SOt
 סחירה, 6מ מתייפת ג' טחתימת וכתכ סחוזס 6ת וקיסר כת3 ם' מל כת מיופס ססו6 סמכרס מל

 ס6מד. כחתימת גס חל דסמכר נרפסודקי
 לו מכר כ כז 3קדוםין ד6מרי' דפסים ז"ל סרט3"6 דקדק וז"ל: עייל, ל6 ד"ס כ עז כ"מ כנמו"י עייב.
 וכו', כולן דמי מנתן 6ל6 טנו hS ו6מרי' כולן קנס ממן nnhs טסחזיק כיון מזינות כעטר סדותע"ר

 קני( נל6 מחולקות דטדות סכ6 כולן, קנס 6חת כטיס דכעלמ6 ולע"פ וכו'. קזוזי ונפיק עייל 3דל6מייפי
 ע"כ. סר36"ד, דעת וכן וכו', וקחת 6מת כל על דמים ק5ת 6ו כולן דמי טיחןעד

 ס"ק ק35 סי' כממ"ע ועי' קזוזי. ונפיק עייל דל6 6ף מממסן, דמי גס טיתן עד קנס ל6 דירן כנידון6"כ
 רק כנין כקותו ומחסן דירס ס6ס 51"ע כולן. דמי נתן ד% 6ף קנס tttsf ד3סמוכות סע"ם דדעתיט

 עז קנס f~5f bS כסמוכות ד6ף ום"ל תויק וססמ"ע לוס. זס סמוכומ מיקרי ס6ס מזו, זו מלוקותתקומות
 כולן. דמיטיתן
 3ית דככל כקרקע, זכות קנס סדירס כסקנס דסרי 6מת, טלס דמקרי לפטר דידן דכנידון לדוןוים

 טדס רסוס 6פמר 6"כ סמח0ן, עכור גס כקרקע זכות קנס 61"כ כקרקע, גס טותפיס מס סרימטותף
 כוס. ונ"ע סכל. קנס 61"כ ממחסן, עבוי גס כקרקע וכס סרי כתירס חזקם וכטעטס ממט,6חת

 ערור מקנת דטילמו לפטר 6"כ מםלמיס סס מס עכור ממעות נתינת כטעת פירטו ל6 ד6ס עודולפטר
 6חת כל על דמיס ק5ת 16 כולן דמי טיתן עד וז"ל: טכתכ מנ"ל 3נמו"י ועי' סמחסן, עכור ומקלתסדירס
 על וקלת סדירס על ק5ת כנחנו דסוס לפטר סמעות נתינת כנעת פירסו דל6 ככס"ג 61"כ ע"כ.ו6תת,

 סכל. קנס ו6זסמחסןי
 ל6 וממחסן מעותיו כגגי 6ל6 קנס ל6 סרי מעותיו כל מקונס סילס bS ד6ס טליע"6 ס36"ד וממ"כג.

 3סגסות סרעק"6 ממ"כ לפי קזוזי, ונפיק דעייל מטעס סמחסן קנס דל6 נימק 06 ו6ף 3זס. לדון יםקנס,
 לך S"b 36ל הפניו, סתזיק 16 ממך 06 רק זס קני bS קזוזי ונפיק דכעייל סרט3"6 דיעת י מעי' ק5כמי'
 עטס ומקונס לקונס ממפתח נתן מסמוכר דידן וכנידון עיי"ט. קזוזי, ונפיק דעייל 6ף קנס וקנימזק

%,,1

---



רנוממונות

 6ו המכר כיוס תכתו oh רק זה לזוזי ונפיק עייל ועוד, סכל. וקנה וקני מזק לך כ6"ל הו"ל ודקיתזקס,
 למוכיח סת1כע על 61"כ טז, סעי' ק5 סי' כסו"ט עי' פעמים, כ' כטתבעו ודוקק לפרעון, טקבעוכיוס
 ממעות. טנתן לומר סלקת נקמן המקח טנקנס דל6חר ג סעי' רלת סי' רמ"6 ועי' כדין. כזמןמתשעו
 הקונס, ע"ס כמינסל סדירס דהעכירו דירן וכנידון ר6יה. כסטר כיירי דסרמ"6 ס מ"ק מס כנתה"מועי'
 המעות. כל טנתן לומר נקמן הלוקח 61"כ רסיס, נסטר ~קורה הוה סחני, מקונה ע"ס גסולמ"כ

 המחמן על 1הקגין ומשחר מסוייס, ם6יגו דבר הוה מחסן 6יזס לו ייחד ול6 מחסן מכר ד6ס וממ"כד.
 ידע המוכר 06 רק דוס כ ס"ק רט סי' כטמ"ע עי' קנה. דל6 וחמור 6ת כקני סוה הדירס עםהיה

 דגמרו 6מרינן ידעו, ל6 והלוקח המוכר 5ס 6כל דלוקת, דעתיה ממכך דל6 קנה לfh 6 ידע, ל6והלוקח
 כטעת ממוייס הוה ול6 ידעו ל6 שנימס הרי בניד"ד ולפי"ז כוס. דחולק כ O"D כם"ך ועיי"ם להדדי.ומקני
 ט6ינו דכר מיקרי ככה"ג ד6ף הם"ך לדעת ו6ף 6הדדי. ומקני דגמרו קנה, הממ"ע לדעת 6"כהקנין,
 סמוכרין לקלו ד6ף טס דכתכ הדירס, קנה כניד"ד ח, מ"ק רג מי' כנתס"מ ממ"כ לפי קנה, ול6מסוייס
 קנין 6ין חזקם כקנין כמקנה 6כל סודר, כקנין קנה ob רק זה קנה bS וחמור 5תדקני

~nho ת5י 
 מודר כקנין מם6"כ זה, קנה זה דקנה מיגו לומר ול"ם תכירו, נתבטל ל6 הלחד דכביטולכחכירו,
 ממפתח ומסירת חזקה ע"י היה הקנין וכניד"ד ע"כ. וכו'. מיגו 6מרינן מסודר לו מקנה מניהסדכחליפי

 סדירה. כקנין תלוי המחסן קנין וקין מודר, כקניןול6

 ם6ין מדה כח5י 6כל דעתיה, סמכך ל6 למדה מדה כין גדול הכדל ים ד6ס הגרם"ם כטס טסכי6ומה
 דוה נר6ס ע"כ. 6, מי' וכיס המחנ"ה וכ"כ הקנין, ומהני דעתיה סמכך זה לחלק זה מלק כין גדולסכדל
 כיח לי דמה דמיך לסיפק 6מרינן bbh וכו' סר6כ"ד מסק' ומס וז"ל: ה"מ פ"ג כזכים עוז המגולכוונת
 מט6"כ סטרה, מן כחלק ממס 6חד וכית סם פקני כמיס הכתיס מין מכל כמדה, חלק לי מהככתי
 610 וספדה וכו', מיס כרכות ופרדמיס גנות וכרמיס סדות מינים כמה כסס מים מנכסי קרקעברישך

 רק מסוייס, סלינו דכר טל חסרון כזס 5ין סס, דמוים 51"ל 6חד מין הכל ד6ס היינו וכו'. המינים מןמין
 כית כמקנה סדן לעיל טסוכ6 כמחנ"ה ועיי"ם מסוייס. ם6ינו דכר הוה ו6ז מיניס כסני סוה טויס 6ינס5ס

 דכר דהוה כיון כטלה טסמתנה לומר מקדד היה דסמו6ל כית, ח5י hSb לו וקין טותף b~b טילינווסוכרר
 וכממ"כ מכורר, ם6ינו דכר מקנה 6דס וקין חלקו, סל6 זמן כל מבורר הנומן טל חלקו טלין מסוייס"קינו

 כרירם. חטם מטוס ל6ו מסוייס טחינו דכר מקנה דלין דה6 המחנ"ה ודחס כג, מי' מו"מהמהרי"ט
 hSb וכו' שמרי מל6 לע"ד נרשה 6ל6 וכו', המנס סייס טל6 לע"פ נותגין לפלוני מנס תנו 6מר ם6סותדע,
 ממינו מדבר מידי כמקנס 6כל וכו', מקחו לברר יכיל הלוקח 6ין ד6ז טוה מיגו ם6ין וכיו"כ טסיתנמדה
 לעולס סדות דגכי וכו', מחכירו יותר כזה קפיד6 ושין וכו', ללוקח לדחות טיוכל כדי למוכר טעם 6יןמוס
 מבתי ספית עוז המגדל כונת נר6ס וזפ ע"כ. כמזרח. וזה כמערב רו5ה טזה כרוחות, קפיד6 כהסימ65
 לגמרי. טויס דהוה 51"ל הו6, טוה סכתיס טמיןקונס
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 ירושלים - דיןפסקירנח
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 6יזס * מטנס ~bS ס*קח ס6מר וכמו מויס, סמחמניס בקומת סמחסניס כל 06 דירן כנידוןולפי"ז
 וקנס. מסויים ם6ינו דבר סוס ל6 6"כ טויס, טסס סרימחמן,
 דכר עם ממוייס דבר דקנס דסיכ6 חיים יכ סי' פסה סל' בחרון קונטרס ת"כ יו"ד יוחק כיח כתויתופנס
 דכר יערס hS 06 עלמו סקנס כמי ס"כ פי"6 מכירם סמם6'מ ממ"כ עפ"י וסות סכל, קנס מסוייסטסינו
 וכנגדו 6ף כמקדם hn~nDh דלין קנס וסקרם יסו6יל , לכסכנגדו ומחפיתו ל5דקס ממליתו מנס ימןפלוני
 קנס, ל6 ושכנגדו קנס דסקדם מכתכ נ סי' פדו6ס כמסריס ור% סרפכ"6, מסוית רסיס וסכינןקנס.
 דקנס וקיי"ל לעולס סכ6 דכר עס ום%"ל כמוכר וכן מהלס  וקנס וקיי"ל וחמור 6ת מקני דפקניעיי"ם
 hSt רק סו6 קנין וכר טוכ סו6 מקנין כ6סמכתt~han 6 סו6, קנין כר ל6ו דסתס לעולס, טכ6 סדכררק
 דכר כמקנס וס"ס סכל. ומקני נמר דעתיס וממן לסקנות דעתו וכמקלת סו6יל למיינן כדעתונמר
 p"D .6 רז סי' סממפט מער ועי' עכת"ד. סכל. דקנס מסוייס טווינו דכר עסממוייס
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