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ציהל

 החקמשא

 מילח עבור ש"נצחיר פורזצ 21חוזה  זא2וח2יה. קרקע מילף עם דירה וצנף קנה נדל"ן סוחרא,
 לא שאם קרקע, אותה אל הבנין של אחורית מחצר גישה באפשרות תלוי הדירה שתחתהקרקע
 פחות הקרקע מחיר יהיה מסויים זמן בתוך הקרקע אל מעבר מכוחו שיבא למי או לא' ב'ימסור
 בחצר. המעבר את סידר לא שכ' א' טוען מסויים.בסכום
 שצריך למי אלא נועדה לא לקרקע האחורית מהחצר גישה דרך לסידור שהבקשה ב'משיב
 מי הקרקע את יקנה אם אבל לשם, להכנס היחידה הדרך תהיה שזו מבחוץ, לקרקע להגיעיהיה
 יהיה ולא הבנין מתוך למקום להכנס יוכל הוא לבסוף, שקרה כפי הבנין, מתוך כניסה לושיש
 לפתוח מעונין אינו כלל הקרקע את לבסוף שרכש הקונה ואדרבא, מהחצר, חיצונית לדרךזקוק
 לקרקע. חיצוניתדרך

 והטעיה. הונאה בגלל הדירה שתחת הקרקע חלקת על המקח כל ביטול נגדית בתביעה תובעב'
 מחיר של הכסף בהפרש מחזיק כן וכמו שמו, על רשומה עדיין מהקרקע שמחצית טועןהוא

 שמו שעל הקרקע מחצית את בידיו ולהשאיר המקח לבטל מבקש והוא 17.000$, בסךהקרקע
 שאין משום אפסי הקרקע של שמחירה לא' האמין המוכר לטענתו, מחזיק. שהוא הכסףואת

 לבו את והיטה למ"ר, 10$ של ממוצע במחיר אותה לו מכר וע"כ רווחים, בה לממשאפשרות
 כמה תוך משמעותית. היתה שתמורתם ובגג, בדירה העיסקה, של אחרים למרכיבים המוכרסול
 אין שאמנם ב' טוען 6. פי גבוה במחיר הקרקע של חציה את א' מכר העיסקה, מביצועימים
 היתה ההונאה וכאן בקרקע, הונאה יש חציה מדמי שיותר הראייש דעת אבל לקרקעות,הונאה
 לבו את שהסיט ע"י הקרקע של במחיר ב' את הטעה שא' כיון ועוד, משוויה. פחות כמהפי

 גם המקח את לבטל יש הקרקע, של האפסי המחיר את והצניע העיסקה, מרכיבי יתר שללמחיר
 טעות.מדין



 ירושלים - דיןפסקישט

 שיצליח, ידע לא הרכישה בזמן אך גבוה, במחיר הקרקע את למכור הצליח שאמנם א'משיב
 נקבע שאכן כפי היה העיסקה מרכיבי כל בתוך הקרקע של ושוויה סיכון. עצמו עלולקח
 .ביניהם
 ב', של ואביו א' ביניהם קבעו העיסקה שמחיר הדין בבית העיד העיסקה נערכה שאצלוהעו"ד
 החתימה לקראת בכתב. הדברים את לסכם כדי למשרדו באו ושניהם ותיק, נדל"ן סוחרשהוא
 מתחת קרקע מילוי שמכירת מעיד הוא הנכס. של הרשומים הבעלים היה וההוא ב' גםהופיע
 לכ'. א' בין העיסקה שנעשתה בזמן גם היה וכך נדל"ן, סוחרי בין המצוי דבר הואלבנין
 המילוי שמעל - שלו החנות את שקנה הדין בבית מעיד מא' שקנה המילוי של האחרוןהקונה

 הוא א'. עם העיסקה על ששמע עד שלו המילוי שגם בטוח היה הוא ב'. של מאביו -המדובר
 ששאל שמאים של חוו"ד שעפ"י השיב והוא בשוק, המילוי של שויו היה מה לו ידוע האםנשאל
 גבוה מחיר לשלם הסכים הוא אך א' שדרש ממה בהרבה נמוך הקרקע שווי היה העיסקה,לפני
 למקום. להכנס אחרים מקונים למנוע כדירק
 ממה מונים עשרות היה המילוי מחיר כי בגירסתו שתומך מקרקעין שמאי חוו"ד הביא א'צד

 בדבר. טעם שיש יפסוק ביה"ד אם נגדית חוו"ד שיגיש אמר ב' צדשנמכר.
 השיב והוא שנים, כמה במשך ההונאה את מא' תבע ולא זה לדיון עד המתין מדוע נשאלב'

 ודיינא. לדינא אתו להכנס רצהשלא

 דיןפסק

 ה-17.0008. את לא' להחזיר ב'על

 דומב חיים שמואל3-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהם3-(

 לסיוןהשאלות

 כשהמוכר מופחת, מחיר על הסכם למרות מוגדל במחיר המוכר את מזכה אומדנא האםא.
 בכסף.מוחזק
 מפלגא. ביותר לקרקע הונאה יש האםב.
 תונו. לא של לאו באיסור המאנה עובר האם מקח, ביטול אין אםנ.
 הונאה. בו יש האם בזנוק, ידוע ערך לו שאין דברד.
 הפחות לכל הונאה לטעון יכול האם הכסף, במקצת מוחזק והוא רב, זמן הונאתו תבע לאה.



שסאממונות

 בו. שמוחזקבכסף
 מניחים שאנו או ידע, שלא לטעון המתאנה יכול האם טועה, הדעת שאין בשיעור הונאהו.

 ומחל.שידע
 משויו פחות הרבה שוה שהוא לו האמין והמוכר הממכר, של בשויו המוכר את שהטעה קונהז.

 הסכמתו האם בהרבה, יקר שהמחיר התברר ואח"כ מועט, במחיר לו למכור והסכיםהאמיתי,
 לא. או בטעות, מחילה בגדרהיא
 יותר, הרבה ששוה התברר ואח"כ נכון, העריכו שלא מפני נמוך במחיר דבר לחבירו מכרח.
 האמיתי.  שויו את מהקונה לקבל המוכר יבאיהאם

תשובה

 סי' עת וכלל כג מ" סח כלל )כתווי סר6"ט דפסק מ6י לפי מינעי6 ול6 תקלח: סי' ח"כ רדכ"ז כטויתא.
 6 לד כטבועות 6ת6 כרב דפסק דמוכח, 6ומדנ6 כתר ו6זלינן ו( סי' קו וכלל 6 סי' עט וכלל ג וסי'6

 לדעת תפילו 6ל6 סרגו, סוס כידוע כ5ידו סרוג גמל ונמ65 סגמליס כין ס6ותר גמל ד6מר 6 5גוכ"כ
 סני 6ומדנ6, כתר 6זלינן דל6 ו6מרינן hnb דרכ עלס דפליגי כחכמיס דפסק סייד( פ"ח )נז"מסרמכ"ס
 טורט כמסריטם מדוייק וכן ע"כ. 6ומדנ6. כתר 6זלינן לכו"ע ממוכך לרוקמי 6כל ממוניו, כלפוקימילי
 פי על מו5י6ין 6ין ממון לסו5י6 נדוקק 177, עמ' ד כרך כפד"ר סוכלו מס, סי' חו"מ וכמסרטד"סקכט

 מסרם"ס טו"ת ועי' 6ומדנ6. פי על ממזיקין כן טלסתזיק מטמע סר5יס, עליו מחכימו דסמו5י66ומדנ6,
 ממון, לסו5י5 סרוב 6חר סולכין טלין וכטס מרום, עדיפה 6ינס ד6ומדנ6 סרדכ"ז ככי5ור קלכ סי'ח"6
 ס6ומדנ6. 6מר וס"ס סרוכ 6תר סולכין למחזיק 6כל 6ומדנ6, פי על ממון מו5י6ין 6יןכך

 גיטם דרך כלי ו6י5 מסחיר, גיטם דרך עם מסויים כמכוס יסים מקרקע טמחיר כמוזם ממסכימווכגד"ו
 מתסיכ ~Of כופן מעל ממוכר וטוען ממוגדל, ממחיר 6ת למוכר פילס ככר ומקונס פחות, מתירסיסיס
 ע"י סיעור לעין גדל מקרקע טל ממירם י6דרכ6, כמחיר, מוריד סיס ל6 עלמו סכנין מתוך גיבסדרך

 לססכס, כניטל סמחיר לגכי מוכחת 6ומדנ6 כדבר ים ~עגתו סרי לתוכם, פנימית גיבס לבעלמכירתם
 ידי"ע כדברי לסלן ועי' כתרס. 6זלינן ממונף, ל6וקמי סי6 וס6ומדנ6 סכמף, ככל מוחזק מסוקוכיון
 כזו. 5ומדנ6 סמך על ס5דדיס כין טסותנס סמחיר 6ת לטנות 6ין כניד"ד טלסלכס ווייםסגרי"י
 ירסיס ר' 6סקדטות, 6מר יונס ר' למס, יט מקח ביטול למן 6ין מונוס 6מי ר' פויט 6 נו כ"מ כגמ'ב.
 מס סרי"ף וסכיך לסן. יט מקח כיטול לסס 6ין סונ5ס קמרו יוחנן בר' מטמיס ותרווייסו כקרקעות,6מר

 6ונ6ס וקין פסק עקמו וסרי"ף מקת, כיטול לסס ים מפלגך כיתר 16 מטחות כיתר 06 סר6טוניסמחלוקת
 פי"ג מכירם סרמכ"ס וכ"פ כמ6תיס. מ6ס טוס ו6פי' כתרך, דסו6 נממן רכ מכר סכן כלל,לקרקעות
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 המגות )עי' כממו טס כ"מ וכעס"מ ר"ת כטס 6 5ח כתומות תוס' 6כ3 כס. סעי' רכז סי' וסוייעכ"ח
 הר6"ס וכ"פ לפס. ויה מקח כיטו3 מיקרי וטילך מפלגך 6כל פלגך, עד סונ6ס דלין פסקו קכז סי'וירסיס כ יד P"s ותום' הנר(, ס' כסס קיט עמ' דומכ סגר"ד הו5' כ"מ סריה פי' ועי' מר"ח, כדעת מסהרמכ"ן

 מס. נסו"ע הרמ"6 וכ"פ כסמו. טס וטור כ6, סי'מס

 6ינס דעכיד מטוס סטעס מקין ר"י כטס כ 60 כ"כ תוס' כחכו לקרקעות הונ6ס ם6ין מהלכהוכטעם
 דגזה"כ 6ל6 טעמה, ס6י כסו מייך דל6 ומטרות עכדיס גס הימעטו דבירי מוויה, מכדי כיתר 6רע6דזכין
 פ' עה"ח סרמכ"ן 6כל טס. מכירם הרמכ"ס וכ"כ ליד. מיד הנקנה דכר עמיתך מיד דכתיכ מטוסהו6,
 נמט~לין ממילה ססו6 כמו מחי%, מפתות כיתר 6פי% כסס מססת6ס לפי הקרקעות מעטו כתבכהר
 6כל כמטלטלין, מטחות יתירה אוכלס למנול טל6 הכריות מדעת מ3ז מ' כחינוך וכ"כ מסתות,נפחות
 מה וכעין קותו, כלקחו 6מר סוגלה כל כו למחול סכריות דרך לעולם, קיים דגר טהקרקע לפיכקרקע
 כטעם ד 5ות פי"ג מכירס כהגמ"י ועי' סו6, כסף כל סחוס דכר טהקרקע סהפלגס דרך כ3"ולחז"ל
 ועי' ועוד. כ יד ככ"ק כד6מרי' כסף, כל הסוה וכר הו6 טהקרקעות לפי כקרקע הונקה ם6יןההלכה
 ס6ין מס תוס' דעת סלפי י מעיי רם סי' לטו"ע רעק"6 כהגהות ם5יין ט"6( מ )דף כה סי' ההןוטכ

 מה יונה ורכינו סרפכ"ס דעת לפי 6ך %, מוחל טילינו י"ל כקרקע וגס גזה"כ מ5ד הו6 כקרקעהונקה
 כ6ן 6ין טכ6מת סונטה, למן דלין הגזס"כ כסכנת כיקר סכן י6 מ" ככורות יעקב קה~ת ועי'ההוגפה, עי Sn1DI כזולן 16 כיוקר למכור דרך דקרקע מסוס כרכר יט טעם כקרקע, הונקה תורהטמיעטס
 כל 6ל6 סמוק מנסגי עפ"י קבוע מחירם דלין הו6 וגזה"כ קבוע, ממיי לסס דלין כיון הונ6סמ5י6ות
 קייס המקח הונקה כ6ן סיט הלע"פ הו6 דהגזה"כ ס"ד ד6י דמיו. וסו הזה, הלקח עליו טפסקדמיס
 כל נו ההמיג כמריס %מום יכול טהמוכר רק כסף כל טוס הקרקע 6ין ד6"כ טווינה, מה להחזיר61"5
 לע"כ כסף, כל "פוס" זס 6ין 6כל רמאות, ע"י כסף ככל מקרקע ולהסיג לרמות יכול הלוקמ 6"נכסף,
 הלוקמ כין ססוסכס מס כפי 6ל6 סטוק ממירי עפ"י קינו סקרקע טטוויות כקמת הגזה"כ סו6 מכןמטמע
 מחיר ים מ"מ כקרקעות, סונ6ס ם6ין סי6 גזה"כ וכמנס מכו6ר מנ"ל כ"כ כתום' )6מנסוממוכר
 כטוה מקח כיטול %ס ים ם6"ת טכתנ קכ( עמ' סנרד"ד )הו5' פס כ"מ ר"מ ועי' ראיה(. וסדמיסלקרקע,
 ומדגרי כסף. כל טוס אינו סקרקע גס סרי כסף, כל הטוס דכר הקרקעות אמרו 6יך כמ6תיס,מגס
 וכדעת כסף. כל טוה טהקרקע לפי הו6 בטיל, ל6 כקלף דינר מוה ס6פי' ססוכריס מטעם נראהסר"ח
 דרך "על הו6 כסף כל טוס מקרקע ם6מרו סמה דמוכר 5"ל מקח, כיטול ים מפלגך מכיותרהר6"ם

 תכינו 6ת הונה 06 מ"מ 6ך מערכה, יותר הרכס לבעליה טטוה וסכונה מחינוך(, )כלטוןההפלגס"
 הרב"ט וסכר מילס, מדין סהו6 כהרמכ"ן סטעס מפרם מהרשים 16 טעות. מקח חטיכ מערכה,ככפול
 מחיל. ל6 מפלגך יותר מחיל, פלגךטעו

 דהוי נח סי' רסד"ס לתטו' ואיין וסיעתו, כסרי"ף דהעיר סו ומו"מ יז מ"ק סם הם"ך הכריעולהלכה



שסגממונות

 נכ סי' 1 כלל ס5י ~ית ומסריי כ סי' חו"מ ח"כ מסרי"ט כמס רעק"6 כחי' וכתכ דדינ6.טפיק6
 טלמס עטרת מו"ת נועי' המקח וכטל (bnr מר6 ולחזקת 6וקי ודינך דמטפיק6 קם, סי' ח"6ומסריכ"ל
 ול6 סמומזק, כחזקת דמעמידיס מפלגך יותר כקרקעות הונקה כענין מפסק עד מ" מ"S"5f 6לסגרם"ק
 מקח(. וכטל ה6תרוניס כסס סרעק"6 דבריסכיך

 כחזקת מקרקע מעמידים כר"ת 15 כהרי"ף 06 כסלכם טמספק סכתכ סרעק"6 ם5יין כמהרי"ט)ועי'
 דדינ6 דספק bSb מכר תודלי כיון טסקסס ועיי"ט ממוחזק. כחזקת סקרקע מעמיייס וקין hnO,מר6
 ולמים דגמין כההו6 הזקת דפרק כהסיק לומר סרסכ"ס ר5ס פכן תיקום, דקיימ6 היכף 6רע6 לימךסו5,
 כס, סממזיק כיד תיקוס 6רע6 דקיימ6 היכף bu~b3 דרכך כוותיס סלכת6 ו6מרינן וכו' לרכךליס
 מדדי כי דתרוייסו 6ל6 נסירה ול6 דדינה, למפיקה דממונ6 ספיקה כין לחלק קריך ולדעתו התום'וכחכו
 המקח ~יטול טעמך סונ6ס סרי תאמר hna1 טסומיף: ועיי"ם hnp. מר6 כמזקת 6רע6 ומוקמינןניגסו
 דסונ6ס ממוס כהונ6ס, ו%ו כגזל ל6ו רחמנ6 דכתכ טעמך סזסכ, פרק כרים כד6מר הו6, גזלומדין

 וססת6 הונ6ס. בהן 6ין ומטרות קרקעות עכדיס 6נל 6מטלטלין, b~h תורס הקפידם ול6 יסיכמדעתיה
 06 לן ומספקך קיים והקנין הואיל נימך קינים, מחיל ל6 ס6י כי רכל הונקה 6יכ6 כפלגך 6י לןממפקק
 לן דכריר סיכbSb 6 מתכטלין מעטיו ד6ין וכו', מספק מכירם מנטלינן % זו סונ6ס מטעסנתכטל
 וכו'. זכין ל6 דהכי "hnD~b לומר הסונטה לן כריר דל6 היכף המכירה מעמה מכטליס ל6 ה"נ6ומדנ6,
 סיכם 6כל דכריס, אינס טכלכ דכריס פירם סל6 וכל לפרוטי מו"ל 6ית6 ד6ס ממוס טעמךהתם

 כנ"ד והכף וכו'. דכריס הוו וכרירי דמוכחי דמילי ולפרם, לסתנות גריך 6ין וידועס כרורסדה6ומדנ6
 מקח ביטול כמאה, מאתן דוכן כיון כלל המקח נקנה ל6 6י סמקת נתקייס 6ס המכירם כעיקרמספק
 לאלתר, כסס למזור יכולים ומניסס נקנס, ל6 וקימור חזקתו על קרקע ומעמד וכו', סוי סעת5מההיה
ע"כ.

 זכין ל6 דסכי ד6דעת6 ס6ומדנ6 מטוס סו6 גדולם כסונ6ה מקח סכיטול דםכרת סמסרי"ט מכתבומה
 ממוס אינו מומין וטענת מקת דכיטול ט 6ות גו מי' 6כסע"ז כחזו"6 למם"כ סותריט דבריולכאורה
 נו מכ"מ ור6יס גדולס, ohllb כמקח כטים דכעליס כקנינים סו6 דין 6ל6 כתנאי, ותמיכ דמוכח6ומדנ6
 כורדי6נסקי מסגרתן סנט עמ' יסוטע זכרון קוכן ועי' לסס. ים מקח ניטול 6י הונדס לפס טליןכדכריס
 כסכרת חי"ל דוד, נמלת ימיכת וראם דפ"ת ד6תר6 מר6 שליט"א סלומון סגרכ"ם מככ' וממעתיז5"ל.

 למן hc~1 כקרקעות ם6ף מסתומ, כיתר סגמ' לסכרת כגון סמקת ממבטלת סונ6ס ככל הי6סחזו"6
 6כל המקת, מבטלת טהסונ6ס כקנינים דין h~b 6ומדנ6 מדין זה ם6ין מקח, כיטול כהס יםסונ6ה,
 דין מסוס קינו מקם סכיטול כוס כמנס, מ6תיס טל גדולה כסונ6ס 6ל6 כקרקעות סונ6ס ם6יןלהלכס
 b~h סונטה, כעס מסיתה D~Dh כטל המקח 6ין פלגך עד אסרי הונדס, כסס כסים טכעליסכקניניס
 ודפח"מ(. המסרי"ט כוונת וזו מחיל, ל6 ממלגזן דכיותר , 6ומינ6 מטוס סי6ססכר6
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 המידע 6ת ממנו מסתיר מסקונס מכיון מקרקע, סל מגוייס כמה פי תנתקנה טוען טסמוכרוכנד"ד
 ם6ין 6ע"פ סונ6ס, כ6ן וסיתס סטענס נכונס oh כמרכס, גבוס כמחיי לקנותם רולס ככנין חנותהכעל
 כחזקת סקרקע 6ת סמעמידיס לסקס סרעק"6 פסק סרי מחליה ביותר נת6גס 06 לקרקעות,סונפה
 עד ר3 כה זמן כממתנת סהונ6ס על מתילם סיחה ל6 6כן 06 - כ6ן 6ף המקח, וכטל קמ6מר6

 עד רב כס זמן כהמתנת ססונ6ס על מחילם כ6ן טהיתה נקמר 06 6ך ס"ה. - לסלן ועיי~ביעתה,
 סונ6ס. מטעס ממכר 5טל ם6ין נר6ס לסי, מיכו6ר כפילתכיטס,

 מ6ונ6ת גרעי ל6 מ"מ 6ונ6ס מדין סני ד6ימעיטו ד6ף סמסרם"ל כמס נ6 ס"ק רכז סי' הט"ך כתבג.
 ל6 כעלמו טסמוכר ל6 06 רכת, סי' מיתכ6ר וכמו מן לחיו 5ת 6ים תונו % וככלל דעת וגניכתדכריס
 סמינוך בס' וסר6"ה יד כס ויקרץ ההומם כפי' סרמכ"ן טנחלקו טס רעק"6 תי' ועי' ט"כ. מסונטתו,ידע
 p"D .6 רכז סי' פת"מ ועי' כ%ו, עוכר oh 6 מ6 דכ"מ רפ"ס תוס' עס כ( עז כ"כ דר"י )ועליות r~aמ'
 ומג"ח 6 נו כ"מ פניי ועיי כסן, 6ין ל6ו קימור ם6פי' מסרמכ"ס מדייק ס"6 פי"כ מכירס ס6זל 6כןועי'
 כדעתו. ק5כ( נעמ' סמקד"ד מבעל תסנ"6( )ירוםליס סופרים דברי וקונטרס כלזמ'

 רק סו6 למטלטלין קרקע כין לחלק רממנ6 דגלי רמס והחינוך סרמכ"ן כדעת פ"ס ס"ס יסר כמעריוכתם
 גלי ל6 %מתילה למונות ד6זסר מקרץ 56ל 6כל סונ6ס, חזרת ככלל ם6ינס כלוקת הכתוכ מקרץ56ל

 מכרכת כעל ונסתפק קרקט. ממכר ק6י "ס סכתוכ עיקר ו6דרנ6 למטלטלין, קרקע כין לחלקרחמכן
 ממיכ 06 תונו 1ל6 ל16 6יכ6 דכקרקעות עה"ח סרמכ"ן כדעת מע( עמ' מטעי נ5ר זכרון )כקוכןטמו6ל
 וסוי סונ6ס, ממזרת נתמעטו מסרי ממון, לקיחת כ6ן וקין כיון דכריס, הונקת כמו מעסה בו ם6יןל16
 מעורים קונטרסי וטי' מעמס, בו טים ל6ו חטיכ סמקת, רקונה מעמה ע"י כ6 דטכ"פ כיון 16 מקח,דמי
 ככ. פעורכ"מ

 מופרז כמחיר סקרקע למכור מניתן העימקס כמעת ככר ייע מסקונס המוכר טענת נכונס 06וכנד"ד,
 סרמכ"ן לדעת מ"מ כלל, כקרקע מקח וביטול סונ6ס ס6ין סמוכריס 5עת גס סרי ממוכס, מנות%על
 עכור לממס מניתן ידע ל6 כעס טכ6ותס מקונס טענת נכונס 06 6ך ל6ו, וליסור כדבר יםוסמינוך
 לעיל כקמור הקמרון, מקונס עדות ע"י מנתמכת גירסה - סיכון ע5מו על לקח ורק מופרז, ממירסקרקע

 ל6ו. ליסור על עוכר ם6ינו סם"ך כתב 6ופן ככוס סרי-

 6ל6 6ונ6ס אייך 1ל6 6ני קומר כד: סי' 6ונ6ס דיני כמתנ"ך וסוכל כ, סי' יג כלל סר6"ם כתטו' כתכד.
 כי סונ6ס םייך % s~p סל 5למנוע6"ס כמכירת 6כל החפן, כסומא ונתקנס ידועים גולמיוכחפן

 6ין זס טמטעס קח מי' 16"מ ינתק כיח ועי' וכו'. סרכם סותטיס פעמים הזמן, לפי ממתניתס6למגוע6"ס
 כנידון כתכ טעט ומי' סע"ו סי' מסרסז"ס וכתטו' כעס. ככל מטתגס סטערו מחג כערב ואתרוגסונ6ס
 כמעון רולס ועתה ק5וכ, סך כעד וכסף זסכ עפרות ממנם מחופרין מקרקס חלק לממעון ממכרר6וכן
 לדעת ד6ף סמסרטד"ס וכתכ סו6. מעט סזסכ מו65 כי מפלגיו, יותר "נתקנס כקמרו סמקםלכסל

- -.-י  -  



שסהממונות

 ממכר דכטעת כיון סונ6ס בו דלין מוריס סכל כנד"ד מפלגך, מיותר כקרקע סוג6ס מים ור"תסרוקם
 וזבני. נחתי דעכי hns~bl מעט, 6ו רב oh יסים כמס סזסכ למו65 יודעיס פינסטניהס
 למס ידוע סיס ול5 קרקע, טל חלליס מיקי כמכירת סתעסקו hS טמעילס טוען כ' ססמוכר ככד"דלפי"ז
 יסיס מניתן יימר מי כי כסיכון, כרוכס טסעיסקס כיון כבוק מחיר למס ט6ין טוען ומקונס לוס,מחיר
 מעותיו מניח ונמ65 וכו', סמוממכיס סטרמיס קותו היעקרו יתכן יתפור ob ו6פי' לבנין, מתחתלחפור
 זסכ עפרות טל לקרקע רומס טסדכר נר6ס גבוס, מחיר ל6 וסודקי מחיר, לסס 6ין וע"כ סמכי, קרןעל

 סוחרי כקרפ טוק מקייס סדין כפית מסעיד מעו"ד לדברי 6ך סונ6ס. לו ha~1 ממתנם מממירוולד"ר
 לקרקע מחיר סיס ממוכר "ס5יג ממקי חוו"ד לפי וגס כקרקע, תלליס מיקי מל לעימק6ותמנדל"ן
 מפלגך. ביותר סונ6ס כזו לקרקע ים סרי מסקונס, מקבל ממס יותר כמס פי סיסומתירס

 5ג, סי' מסרי"ט ותמו' קם, סי' נ כלל 6 ספר לב גן מסר"י תסו' עפ"י ס ס"ק כז סי' מו"מ סם"ך כתכה.
 לתגר שירקס דכדי סיעור 6חר למזור יכול קינו דקרקע וכחזקות מכקרקע קעס, סי' רמד"סותמו'
 לסר6ות כדי סמוכר בסס 06 חוזר, דכפלג6 לסוכריס סט"ך כונת כיקור מס רעק"6 כחי' וכתבוקרוכו.
 ריכול ת מע" מס כטו"ע פסק טכמטלטלין לע"פ לסר6ות, יכול ועומד דגלוי כיון חוזר 6יכולתגריס
 טיעור 6חר 6ף לעולס להזורסמוכר

~Or 
 שירקס עד ממכר זס דמי יודע טסינו מטלטלין דלתני כיון

 כשוק. פנמכרכמומו

 ולקרוכו, לתגר שירקס סומן עכר וככר סמכירס, לחרי רכ זמן סונ6ס תכע ל6 טסמוכר כנד"דלפי"ז
 מחקית גס ולטענתו מלוקח, סל ממכסף כחלק מוחזק ססמוכר כיון 6מנס ססונ6ס. לתבוע עוד יכולקינו

 כרוך מ"ר כמס מסריטן כטס טו סי' פ"ר כ"מ כסגפן ממ"כ עפ"י י"ל ממו, על עדיין רסומסמקרקע
 סזמן ועכר לוקם נתקנס ד6ס טפר, סי' ריק6נטי וכפסקי ד, O"D מס כט"ך וסוכך מריננמכורק,י5חק
 לו לומר דיכול כמיגו כסונ6ס נתרוויתי ל6 5מר נקמן כמעות, מוחזק תלוקח עדיין 06 לתגר,טיר6ס
 טמסס 6חר 6ף לחזור יכול מומזק סיס 06 מנת6נס, מוכר מס"ס כ מט כ"מ רעק"6 דו"ח ועי' לך.נתתי
 דממתימת כתכ ג p~D טס וכק15ס"ח b"aoo, דברי על כ5"ע מס נם6ר סם"ך 6מנס מן טיר6ס.כדי

 6ור עמודי מו"ת נועי' חזקם כמקוס מיגו ומו"ל מחל, דחזקס מסוס כמיט, גלמן דקינו משמעספוסקיס
 מיגו סוי דסכ6 ממיס ותירן חזקס, כמקוס מיגו ד6מרינן קיי"ל דס6 סק5וס"מ על פהקמס קחמי'

 כפת"מ כתכ ככר 6ך י0, סי' 5ונ6ס דיני מכירס פל' מחנ"ה ועי' ח. P"D עת סי' תומיס ועפ"ידסעזס,
 ופלפולה פס ממפט סמער מדברי וכן לסקס, סם"ך דכרי ססעתיק מס סנתס"מ פמדכרי כ p"Dמס

 b"ps~1 מס ממפט כסער מש"כ סכיך ועוד כן. לסלכם סדעתס משמע י, 6ות כ מי' סזסכ פ'חריפתך
 כמקוס ם6ף נט מי' חו"מ יעקב מסכנות ופו"ת טי"ד 5ג מי' f"s~jb מקיר וכיה סנ"צ כ מט כ"מכדו"ח
 5מר יכול כמעות מומזק מסוק כיון bSh דסג"6, מטעמיס ול6 כו, למזור יכול דפרעתי מיגו ליסדלים
 מ"ג. פט"ז מכירס מסממל"מ ופכ"נ מיד. 16נ6תו על לחקור חמם ל6דלכך
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 06 6פי' הונקה לתכוע מיכול י"ל 008פ.17, מל כמכוס מוחזק וסוף טנת6נה טוען מהמוכר כנד"דולפי"ז
 והיה טנת6נה קונס לענין הפתים מסכיך ה6חרוניס מהכריעו וכמו לתגר, להרקות סיכל סומןעכר
 %כריו. וכתמוכה סליט"6 וויי0 סגריי כרכרי להלן ועי' ככפף.מוחזק
 מעות * וכטיזדמנו דמקו מפני כדינר סלע מוס וימכור מעה לפי דחוק סה6דס 6פטר ועוד זס.יסים מתי עד מוזר, לעולס מוכר כ נ סזסכ כפרק ד6מרינן ה6 סריסם: נטלל ד סי' קכ כלל סר6"ם כעויתו.

 במפני בניכר נוטה סהדעמ מכדי יותר כמכירתו St5r ד6ס סר6"ם כתב סתמוכס וכסוף ממקח.יחזיר
 רכז. סי' כטור וסוכך וממיל. ידע כי לחזור יכול קינו *לזל סוקרךדחקו
 ידע כטלק 6ל6 הייך ל6 דסונ6ס 5 60 ככ"מ סגמ' עפ"י יט סי' 6ונ6ס דיני מכירה סל' כמחנ"6וכתב

 וכו'. ליה יסיד bp ומדעתו דיוע כרכית תקמר דממיל, ידע % תכן לסונטה מה טס וק6מרהממ6נס,
 וכתכ סמת6נס(. ידע כםל6 6ל6 דקינו דהונ6ה, ס%ו %נין סיירי דהנמ' טס ממתה מקיר ר' חי'נועי'

 6ל6 עכיד, דק6 סו6 ידע דל6 ממוס דלs~s 6 דניכר טועס, מדעת ם6ין ככדי דהוי סיכך וכלהממנען
 מסכם גלי6 טו"מ נועי' טועם מסועת ככדי דמי סיכך כל 6כל ליה, דיסיכ סו6 מתנם ודקי fb ומחל,ידע
 דיסיכ הו6 מתנה דממוס הוכחם ליכ6 ולילך(, מחני סייגו טועה הדעת ם6ין טככדי ת 6ות כ מ"ח"6
 6י 6כל קייס, דסמקמ טחות הוי דססוג6ס סיכך 6ל6 קינו וכ"ז סונ6תו. לתכוע סיה דעתו דממניליס,
 וכן עיי"ם. למיעכד. ליס למה מטרתך ד6פוכי סכי, *מר מ5י ל6 מקח, ביטול דמוי מוס יותרהוי6
 וקטל וכעכוע לחזור סיס דדעתו *מר 6פפר 6יך כעין דכססמקח ח p"D רסד סי' כנתס"ממכושר
 עיי"ם. מקורס, לקנות * היה ילמההמקח,
 סיס מקרקע טמהיר הנתמרר כיון מ6ד, גדול בסיעור סוכ6ס כ6ן היחס המוכר n)swSa כניד"דולפי"ז
 טל שכיו כדוגמת נדל"ן סוחר 56ל ל6 כפרט טועה, סדעת ם6ין ככדי ת"ז טמכר, ממס מוניםעטרות
 דק6 הו6 ידע hSN ממוס דל6 לכל דכיכר סמחכ"6 כתם כזה מקרקע, למכירת המו"מ 6ת מניסןהמוכר
 ליס. דיסיכ הו6 מתנה וכודאי ומחל, ידע 6ל6עכיד
 מירומת חלקו לפטור אחיו ט6ר עס הנתפטר ס6חיס מן 6מד אודות נם6ל קי6 סורם מסרי"ק כטו"תז.
 היו hSc קמיו * קמרו וכן היו כאמר מרוכיס סנכסיס היו םל6 מכור מיה כאמר מה סך כעכור6כיו

 נודע ומום לחלקו, ממגיע לפי מועט דכר כהכיל לקחיו מלקו 6ת ופטר סמך זס ועל מרוכים,הנכסים
 דור סמהרי"ק וסמיכ שמיו. עם סנמפמר סמה כפלייס כמעט לחלקו מגיע ומסיה מרוכיס סנכ0יסמהיו
 חוזרים כטעות מחילה וכל קנין רכל כימר6ל סי6 לווחת מלכס פסרי ממם, פורס כ6ותס ם6יןפמוט
 וכו', פויס טהיו ממה המ5י כמעט פויס סנכסיס סיו מל6 כלמרס קמיו ססטעוסו סכ6 כ"מ וכו',*דע * היה דמסתמ6 למטעי, קינטי ענידי ד% מילתך דהוה ו6ע"ג סיה, ונטעות להימלי ד6יכ6 כיוןוכו',
 מוחל, סיה מל6 כך כל מרוכיס הנכסיס טסיו יודע סיס ס6ס סו6 דמוכח ד6ומדנ6 כ"ס זוזי דקכילולע"ג
 מן 6פי' hSb הככסיס, כסך סטעוסו Pnbc יתכרר 06 מכעיר ו% 6וכ6. מגמל' דמקל קינם עכידד%



שסוממונות

 ידע סוס דמפיר לתלות וקין כמכס, ה4הימ  למהול  ררך  4ין  טמרי  סיס,  רכטעוה ייכף  לרכר ונליסססתס
 5מרינן ו% סרכית, כפ' כד6ית6 נטעות, מחילס סונ5ס חסכינן ומס"ס וטועם, י"ל ~hS מחל,ולפיס
 מוותר 6דס דלין דמחיל, ידע דל6 קומר h~b ומתיל, 6יפכ6 6ו יותר מוס מסחפן ממוכר ידעדמפיר
 ע"כ. מזו. גדולס כטעות מחילס לך ם6ין פמוט דדכר כפירות, סהטעוסו יתברר 05 כ"מ חנם,ממונו
  מועט, כממיר לו למכור וססכיס הממכר כמוויות מקונס ע"י סמוכר סוטעס ם5ס נמסרי"קמפורם

 מ6תיס למחול דרך 6ין טמרי כטעות, סיתס סהסמכמס %כר ורגליס  וכטויס.  כטעוה סיהססססכמס
 .כמנה
 דבר מסרסור קנס מפיקות: 6לו פרק כ"מ ומרדכי סג"6 כטס יח סעי' רלכ סי' כמו"ע סרמ"6 פסקח.

 סוטי מעולס סמרסור כו זכס ~bb הלוקח, וכס זסכ, 15 כסף כו בסיס נודע ולח"כ ומכרו כדילכחזקת
 6וס ומכל ממנו כלנוסס וסוי כלל למוודע דרך ם6ין ככס"ג דוקק ח O"D כנתס"מ וכתכ כו. ידעלולך
 זכס. למוודע, מדרכו כרכר וכיו"כ מסו, ידע ול6 כמטלית כרוך ססו5 כסף נמ65 מם6"כ מפקר,דמוי
 עתיקס, יד חתימת  כו  טסיהס  עהיס מפר למכירו מכר מס"ס רי6 סי' מ"ר ס4י  טכס  כסוייה  וכהבע"כ.
 מצי חטיו ככה"ג מכוסה, קינו ססדכר כיון מתימס, קותה כגלל מספר מל צוויו 6ת סמוכר מעריך1ל6

 כו. ססיתס החתימה כגלל הספר עילוי על זכותו לתבוע מיכול סמוכר עם וסדיןלסוודע,
 עס סדין לסוודע, יכול סיס - סמוכר טענת נכונס 06 - מקרקע  טל כמווייס ססעילוי כיון כנד"דו6ף

 סיוע לס  יט ממכמיהת מקונה טענת הכלמור bSb כמחיר. עילוי קותו על זכותו לתכוע מיכולסמוכר
 כזס. סמוכר טענת מתקכלת 6ין וע"כ הלחרון, הקונסכעדות

 לוין דובאברהם

ב
 עפ"י מחזיקין למחזיק מ"מ לסו5י6, 6ומדנ6 6חר סולכין 6ין 05 ד6ף סליט"5 ס6כ"ד ידי"ע ממ"כרפיתי

 כהר  לולינן  O'rno5 דרק מכריע וכן  למוז מי' ח"כ  יתכן  סלילת כסויית כיס סקריך ככר6ומדנ6.

 מזו גדולס 6ומדנ6 לך 6ין 601 דיין, נעמס עד ד6ין מס6 ורזייתו כ, p"D טו סי' כנתס"מ וכ"כ6ומדנ5.
 לסופינו 5כל טכועס, מיפך לענין 16 סטרך לקורעי רק הסלי  ריומרכי  כהד  ע"כ %ון, % תסורותפ"ס
 %ן h)~nlh ססי6 כ6ומדנ6 רק הו6 מיתומיס לסופיך b)~nlh דממני וס6 6ומדנ6. מסני % ודקיממון
 עייפם. עדות כגדר זס 5ין סעולס %ל לומד ססו6 וכרכרמעולס
 מוריד סיס ל6 עלמו סכנין מתוך גיפה כתהיה כזס חופן מעל המוכר טטוען דירן דכנידון דכתכוה6

 סוס ולדעתו לתוכס, פנימית גימם לפעל מכירתם ע"י כמרכס גדל סקרקע מל מחירש ו6דרכ6מסמחיר,
 6זלינן ממונף %וקמי סי6 וה6ומדנ6 ככסף מוחזק ססו6 וכיון כטעות, סיס דסמחיר דמוכח6ומדנ6
כתרס.
 מן קומר עזריס כן 5לעיזר ר' וכו' נתגרמס 16 נת6רמלס 6ית6 6 מז ככתוכות רסנה כזה. 5"עללנ"ד
 לכונמס. ע"מ hSb לס כתכ טל5 מנס ו6למנס מ6תייס גוכה כתולם ס6ירוסין ומן סכל גוצהסניפו6ין



 ירושלים - דיןפסקישסח

 טל6 מסדי 6נן מתם 16 ונטרפס מחכירו פרס מלוקח 6דס כל 6"כ 61"ת וז"ל: מקמו טל6 ד"ס מסוכתוס'
 מכו וכיון דעתו 6חר לקת לנו ים כנותן b~b תלוי וקינו דסו6יל וכו' י5חק ר' וקומר וכו'. לקמס כןע"מ
 דסכי ד6דעת6 6מרינן ד% קונס בו וקירע חפן לנלקח דמי 1ל6 מפק, כמוס ליכנם רו5ה קינו ודקיתקי
bSתקי 6ין סתם רמייתי מנסו וכל וכו', יפרם % %06עתו * מקנס סיס טל6 מקנס דעת נמי 6יכ6 דס6 %דו מקונה כדעת תלוי דקינו המקם, ומבטל קנס h~h .פ"ו וכיס כמםל"מ ועי' ע"כ. כדעתו b~o 

 טל6 וכיסס דעת ים ע"כ לכונםס ע"מ bSb לס כתב ל6 נכי דס6 קבס דלכ6ורס סתום' דברידמפרם
 ג"כ. לוקם דעת ים למעות יריך וקינו זכין וכן כתוכם, סתוםפת לס ציתן זס נקופן רק * למתקדםר5תס
 דל6 דכיון וכו', דיכמס מומיך סוס יכולסו לחרת דעת טים חייכי hS רסני סתום' דכוונת סמטל"מוכתב
 ס*קמ למעות 5ריך וקינו כזכין נמי וכן כדמעיקר6, מזרם סתוספמ לס יתנו ול6 ימות ד6ס מידימפמד6
 תקי סדכר ם6ין דמוכר, h)~nlbh ממכינן מקפיד ט6ינו וכיון מקיל דיסיכ ,ווי כיה הדר 6י מפסידקינו
 כמס מקפיד הכנגדו ט6ין כיון ספק כטוס ליכנם רולס ם6ינו מהדי ד6נן ע"ז ממכינן וודויי כמוכר,6ל6
 ס6 מ"מ עכרי דסכי 6דעתיס ל6ו ד5יסו ד6ע"ג חפן ד*קח דומים רסוס סיכם כל 6כל לת"כ,טי6רע
 עכת"ד. דלוקת. 66מדנ6 טמכינן ל6 %ן פירם, מדלף מכר ענין דככל מוכרר דעת6יכ6
 טוס לו פקין מקפיד, קינו ותכירו לכד כרעתו תלוי כמסדכר רק 6ומדנ6 כתר ד6זלינן מדכריומכו6ר
 ממעמס, ככיטול מפסיד וסמני מניסס כדעת תקי כטסדכר 6כל זוזי, סיר סמקת יתבטל ד6פילוספמד,
 פרס סלוקם ולפיכך לכדו, ס6חד דעת 6ומדיס 6ין דסרי מוכחת, דסוס 6ף 6ומדנ6 כתר 6זלינןל6

 ענין, ככל דמכר ממוכר דעת 6יכ6 מ"מ יהיה, סכך ידע 6י* קונס סיס ל6 ס*קח דודניי 6ףונטרפס
 %תנות. ומו"ל מכייס כבעת פירמומדלף
 סיס % עלמו סכנין מתוך גימם טתסיס כזפ סופן טען סמוכר סל טעכתו נקכל 06 ד6ף לפי"זנמ65
 ונטרפס פרה ד*קח דומיך סוס סכ6 מ"מ למחזיק, b)~nlb וסוס כמחיר, מעלס סיס 6ל6 כממירמוריד
 ה"נ ענין, ככל מכר מכירם כבעת התנו ול6 דסו6יל סמוכר דעת 6יכ6 דסרי 6ומדנ6 כתר 6זלינןדל6
 6ומדנ6, כתר 6זלינן % וב"כ ענין, ככל לקם סמכר, כמעת והתנו פירמו מדלק סלוקם דעת 6יכ6הרי

 ודו"ק. ומפסיד מקפיד וסלקת טניסס, כדעת תקי סדורדסרי
 כמחיר מעלס סיס עלמו סכנין מתוך גיטם טתסיס ידע ד6ילו סמוכר טענת לקבל דלין נר6ס מכןיתר
 דסרי במכר, בפעם כלל דעתו על עלס ל6 כזס טרעיון *מר מסתכר ד% כמחיר, מוריד סיס ל6וותקי

 o)~b מפורסיס דכריס לבטל טככוחס וקומונר עלמו, סכנין מתוך גירס לעפות הי6 סר6פונססםכירות
 קונם וקירע לל"י לעלות ע"מ מוכר כשן כזס, מקרס מילרע דעתו על עלס ל6 מעסם דכפעת היכ%66
 דל6 וכיון סמכר, כטעת ע"ז תמכו ודקי דירן כנידון 6כל לכטל, 6ומדנ6 סוס סמכר, כמעת חמכמל6
 טסתנו. מס לכטל ס6ומדנ6 ככח 6ין ע"ז,סחנו
 סלוקח ידור מל6 סמלך גזר ו6ת"כ כיה npS ד6"כ סנ"ל סממל"מ על טסק' O~D 6 רל סי' נתס"מועי'
 מפרם ע"כ בית, וסדר זוזי דסדר פסיד6 דליכ6 סמקם ונבטל זבן % דסכי ד6דעת6 נימק סז6תכעיר
 ד6מרינן מלרוסס דמיך ד6ז כס, כבמתמם רצוי סיס מל6 כעור מיד דגטרפס סיכך דוק6 ציירידסמום'
 רצוי סיס 06 ו6ף כס, ונסתמם פרס לוקס 6כל לחלק, התום' סוכרת וכוס קנס, ל6 דסכיו6דעת6
 עיי"ם. זכין bS דסכי ד6דעת6 דנימ6 סתום' סקסו ל6 ע"ז קונם, קירע ו6מ"כלסטתמם,



שסטממונות

 זמן ומחר נגמר ממקח דסרי 6ומדנ6 טענת כ6ן לזמר סייך ל6 הנתה"מ לפירוט 6ף דירן דכנידוןמכופר
bSn)6ומדנ6, וסוס זס, רעיון דעתו על עלה מל6 ממוכר טענת נקכל 06 6ף עלמו, סכנין מתוך גיטם 
 ודו"ק. h)~nlb כתר 6זלינן דל6 כס טנסתמם לקמר ונטרפס פרה דלוקת דומיםהוס

 מהלתי ל6 5מר נקמן ממו, על רטומס מקרקע מ5י וגס כמעות, מוחזק ססו6 דסמוכר ה כקות מסוממ"כ
 ע"כ. כמעות. מוחזק סהו6 כמוכר ס"ה 6"כ דפרעתי,כמיגו
 דהרי סו6, מיט %ו דידן וכנידון מחזרתי, כטענת לסיות יכול סמיגו כמוכר דהרי כזה לדון יםלכ6ורס
 ו6ף ר6יס. כל6 החזרתי לטעון יכול ל6 המוכר 61"כ למוכר, ונתן פרע טהור כממכתפות יםללוקח
 עיי"ם סכועה, חייב היס ו6ז דפרעתי כסיגו רק הו5 נ5מכותו מהרי מכועס, לחיינו יכול סס"ךלדברי
 hSh כזפ חילקו דל6 מסמע הפומקיס כל דממתימת כמב פס ק5וה"ח וגס ססם"ך. לדעת כן מכתככפתחם
 hS ולכן דמחל 6לימת6 חזקס דסוה לק5וס"ח דם"ל חזקה, כמקוס מיגו 6מרי' 1ל6 טמחל חזקססוה
 הפת"ט. פס כיקר כן מיגו. 6מרי' ולכן 6לימת6 מזקה הוה ל6 ולהיטך מיגו.6מרי'
 יכול דלין ו6ף מיגו, מטעס ול6 מחלתי ל6 לומר דנ6מן כפת"ח מסוכלו וסיעתו כסמטל"מ ינמק 6יו6ף
 נמ5נס, 06 ולצדוק למסר תסס ול6 מתלתי, ל6 לומר נקמן כמעות מוחזק מסוק כיון מ"מ פרעתילימר
 למזור יוכל ל6 כניד"ד טירקה. כדי הזמן מעכר 6ף כו לחזור יכול כמעות מוחזק טהו6 כמוכר ס"הולפי"ז
 מוחזק מסוק כיון 6מרי' כזס ל6, 16 נתקנס 06 לכדוק מיסר כטלbSh 6 כן כתבו ל6 דס6חרוניסכו.

 מוחזק כססו6 סמוכר וס"ס לכדוק, מיהר דל6 מס6 ממחל רטיה מזפ וטין ולבדוק, למסר מו"ל ל6כמעות
 היה ה5דדיס טו"מ טלפי כניד"ד 5כל ~דוק, מיהר ול5 טירקה כדי סומן צער 5ף כו לחצר יוכלכמעות
 מ6ד, גדול כסכום הקרקע ח5י 6ת מכר מהלוקח ידע טמרי הנתקנה, רכ זמן זס יזע טסמוכרממסע
 ודצי h~h רכ. זמן 6מר לביה"ד כוצו עד קותו מהונה לו טען ל6 ומדוע מיד, לדין תכשו ל6 מדוע61"כ
 מחלתי. ל6 לומר נקמן וצין דמחל, 6מרי'ככס"ג
 ועוד ד"ס מס רז"ל 5ומדנ6. דין 6ין קרקע מכירת דכסיווי מד סי' חו"מ יעקם מסכנות כמו"ת מ65תיטוב
 מטוס ידע צילו 6ומדנ6 כזס 6ומריס וצין סונ6ס, כ6ן 5ין כזוז 6לף סוס ד6ף פוסקיס כמס ורעת וכו':ים
 דין קרקע מכירת כטיווי 6ין ודצי 6ל6 לסם, 6ין טעות מקח ו6ף מועטים, כדמיס מוכר מיה ל6כ"כ

 עכ"ל.6ומדנ6,
 לפי 6כל ונתצנה, מקרקע טל ס6מיתי ממחיר ידע טל6 סמוכר טענת מנקנל לה5ד סו6 לעיל ס6מורוכל

 מתיר על מקונה עס ממו"מ 6ת טניסל סו6 טס6כ ומוכח נתכרר טהרי כן, לומר קמה כנד"דסנר6ה
 זו, קרקע למכור 6פטר ככמה ידע גס טידע למניח סביר 61"כ ותיק, נדל"ן סוחר סרי והוךהשיסקס,
 $17.000 טל מכוס לו לסמזיר צריך סתוזה טלפי הלוקח טענת ו%ן הונ6ס. לומר כ6ן מייך ול6 וקבל,ומכר
 לפענ"ד. נרסס כן כחוזה. טנכתכ מה כל ולקיים להחזיר המוכר וחייב סי6,טענה
 ממס מונים עמרת סור טסקרקע מנתכרר גדולה, סונ6ס כ6ן היחס סמוכר דלטענת דכניד"דומכ"כ
 סרכים וכמת"כ ומחיל, ידע וודוי רכ, זמן למחר רסוס ועוד טועם, טסדעת מכדי יותר הוהטנמכר,
 ט(. מעי' מס וכתו"ע רכז סי' חו"מ כטור הוכ6ס זו תמו' )נ.כ.כתטו'

 טר6וכן כמעמס קמכ-ד( )עמ' ולענין ד"ס נו סי' חו"מ מטה מטקת כהוית בכ"כ לדבריו סמוכיןמ65תי
 טוען ורבוכן 6כיהס, ונתקנה מ6תיס, טטוס טוענים והיורסיס ומת, גרוםיס כתמיסיס מסמעות כיחמנה



 ירושלים - דיןפסקישע

 בסי' סכיי סרי נצמגו דסיורטיס S~nh ד6ף מטוס הלוקם, כיד מכית ו6וקמי דוחקו, מפני מכרססמעון
 מקח ביטול טנ6 ול6 6ונ6ה טנ6 ל6 לקרקעות הונקה דלין וסרמכ"ס כסרי"ף דהלכס מכריע מ6 ס"קרכז
 הכי 6חת לדעה מטכימיס והרמכ"ס דסרי"ף דכיון לעיל[, מסכיל כמסרי"ט ודל6 כהרעק"6 דל6גנ.כ.
 כמקוס ססכמתן מכה מלכס לפסוק 6דכריו ממכינן דל6 סכתו ד 5ות מס ממס דרכי עי' ננ.כ.נקטינן
 זה סימן כסוף טסתם וכמו לדכריס ממכיס צפרים רכינו סועת כמקוס וכ"מ תולקין, וסרוקםטסתום'
 מקם ביטול דים ודעמייסו סג6וניס לדעת 6ף ועוד דהממע"ה[, נר6ס ומ"מ והרק"ם. ר"תכדורי
 כסזסכ, וכד6מרי' חוזר לעולס דמוכר דקיי"ל ו6ף כזול, מכרס דיחקו ומפני כטענם כ6 הלוקחכקרקע,
 תוניס טחנו hSb קינו לעולס המוכר דחזרת וכיון ללמוד ים ומוס וז"ל: ד סי' קכ כלל סרוקם כתבסרי
 דמפני כמעמיו ניכר טועה טסדעת מכדי יותר כמכירתו זלזל 06 הלכך עתם עד טעותו נתכררסל6
 6ין פלגך רעד סר6"ם לדעת 6ף סרי עכ"ל. וממיל, דידע לחזור יכול צינו לזלזל, וסוקרך מכרודוחקו
 מכדי יותר דמזלזל היכ6 6"נ זכין, דוחקו דמפני דמינכר5 דסיכ6 מידה מקח, כטל מפלגך יתרסונ6ס,
 מחילה. דהויים טועם,טסדעת
 ומס וז"ל: 5ג סי' ח"6 סמסרימ"ט סכתם וכמו ומחיל, דידע למיסר ד6יכ6 רכ זמן ל6תר דסוה דכיוןועוד
 6ין וכו' ססרם6ס מטכס וקחת ססונ6ס מטעס 5תת טעמים, מכ' דכטלס סר6סונה סמכירס עלמטוען
 כמה ד6חר ועוד חליו. טל כיותר הונ6ס 6יכ6 6י דרכוות6 פלוגתך הוייך דהונ6ה מטעמך 6י ממם,כסס
 כקרקעות חוזר, דלעולס 6מרינן גכיס לזכינים דליתיס דמוכר צע"ג ומחיל ידע דמםתמ6 ס6יטניס

 ממילם, כ6ן ויש הסונ6ס עענת כטלה הימיס דכרכות סרי עכ"ל. סכי, למריכן ל6 סכל לעינישעומדין
 מסה. סמם6ת תו"דע"כ

 מהדעת מכדי יומר סוס מ6ד, גדול כמיעור הנתקנס סמוכר דלטענת מנ"ל לעוכד6 דמי6 דניד"דסרי
 דס*קח ועוד ככיס"ד. תבעו טסתוכע עד לדין תבעו ול6 טנת6נה פירע רכ זמן %תר דסוה ועודטעם.
 הרי מפסידים,  ולעמיס מרויחים ולפעמים נדל"ן סומרי סל דרכס הו6 וכך סיכון עלמו על טלקמטוען
 סונ6ס. טענת כ6ן 6יןודצי
 bS והכי ד6דעת6 6ומדנ6 מסוס סוה כהונ6ה מקח דכיטול מכושר ממס סמם6ת מסכיך סריסםומתמו'
 עתם, עד טעותו תוניס hc(1 כמכיל hSh 5ינס לעולס סמוכר רמזרת דכיון ללמוד ים ומיס רז"ל:זכין,
 נו סי' 6כסע"ז כהמזו"6 דל6 מכושר עכ"ל. ומחיל וידע בו לחזור יכול קינו וכו' כמכירתו Sf5f 06ה%ך
 כקניניס דין bSb כתנתי ותמיכ דמוכח 6ומדנ6 מטוס צינו מומין וטענת מקח דכיטול לעיל הסכיך ט6ות

 סגרכ"ם כסס לעיל נועי' מסמהרי"ט טליט"6 ה6כ"ד מדייק וכמו כמקם, גדולה 6ונ5ס כסיםדכטליס
 שככדי מסכת הגלית כסס יסכית ומס הרק"ם(. על גס כן לומר 6פמר המהיי"ט, 6ת מייטבסלומון
 עצו ותמה מסכת סגלי6 והכילו ה"ד ממכייס כפיטו הלח"מ כן כתכ ככר פלגך עד היינו טועהטסדעת
 וכפיטה ד"ס 6 עת כ"כ כסטמ"ק ומ65תי עיי"ם. מהכריית6 זה לדייק מו"ל סרמכ"ס מלמון זס לדייקדל"ל
 6ין ודקי מכפל טפי 5כל דמיסן כדי עד טועם מסדעת ככדי ד6מרינן לי ומםתכר6 וז"ל: סלה"מ,כרכרי
 b"D, כמקת, בקי ט6ינו מי 6פי' טועס6דס

 מענין לפי 6ל6 סהונ6ס כסיעור תלוי זס דלין ונרצה וז"ל: דכתכ f"D רכז סי' סממפט קולסועי'
 וכ"כ ע"כ. וז"כ, הענין לפי וסכל מעט, שפילו לטעות דרך 6ין וכצחר הרכס, טועין 6חד כתפןדלפעמיס



שעאממוגות

 לסס ם6ין ויכריס 6לו ס"ת פי"ג מכירם סרמכ"ס ממם"כ כן וסוכיח ר6 סי' מ"כ יו"ד מלמה כיחכמו"ת
 וקטם הונקב. לסס 6ין כקלף דינר טוס 16 כדינר 6לף סוס מכר ויפילו וכו' וסטכדיס מקרקעותסונ6ס
 6ף מטכח"ל ודקי %6 ט1עס, כדעת ט6יך ככדי דהוה 16נ6ס 6ין כמטלטלין 6ף ככה"ג הרי רכוות6מ6י
 רכנן ומסקו וז"ל: OD 6 כ"כ מסריטכ"6 וכ"ג עייפי. ממקח ומתבטל מטעם %מר כפלייס כפלכמוס
 סו6. דמיסן מכדי ביותר ~bo ומתיל ידע נימך מרגלית, 16 מסמס 16 ס"ת 61"ת כתרף. כליטנ6הלכתף
 6חר פירור סכיך כ עז כ"כ כמקירי ומנס טס. נמו"י ועי' ע"כ. גדול, כסך מפילו טועם סדעת וסתםוי"ל
 קירקס פיעור כתוך טועס, מסדעת ככדי דכ6ן מכתבו רזייתי וז"ל: המפרטיס גדולי תלמידי כמסכזה
 דין למפקיע ר6וי ם6ין סדכר וסנ6ני וכו'. זס מיעור למחר טועס הדעת ט6ין וככדי לקרובו 16לתגר
 עכ"ל. ססונ6ות כדיני כמקומה מליכתכ נממטס )למה( ל6 60"כ bSh עוד ו% סונ6ס, כרוב מקםביטול
 6(, נ6 נכ"מ 6ונ6ס לך 6ין ע"מ כ6"ל סוס טועס הדעת ט6ין דככדי כתב מס דסריטכ"6 ליימכולפטר
 כיס 6ית דסונ6ס ידע ומידע טעם ל6 ס6י כולי דמסתמ6 וז"ל: כתב 6 עח כ"כ כמיטמ"קוסרמכ"6
 כמ6תייס לוקח טכני זס חפן כ נ6 סזסכ כפרק ככרייתך בטנינו כלותה סדין וסרי כמקח, נתר5הו6עפ"כ
 ולדכריסס עכ"ל. סו6, כתרץ דליטנ6 מלכס, וכן סונ6ס, בו 6ין 6עפ"כ מנס 6ל6 מוס קדינו 6נייודע
 ודו"ק. כמקומם נכתכו %6דינים
 טעיתי וקמר כ6 06 טוטס סדעת ט6ין ככדי ד6ף וסמ"ג סרי"ו כטס מהכיף כ O"D רלג סי' נ"ךעי'
 עיי"ס. למחזירדתייכ

 ווייס.יהושע

הערות
 ה6ומלנ6 ג5ן qh1 המקח, מבטלין 5ין הקונה קל לק סי5 וס5ומ7נ6 מקנה 6חרח לעת הכקיץ כ מז ככחוכות דוק'עפ"י הלחי טעמיט. מקני 5ומלנ5ן קמך על הקלקע מחיל 5ח בנל"ל לקנות ק5ין כוחכ קליט"5 ווייק הגר"י סןיין גרילי"ע
 לגיון הקכר5, מ5ל והקנית, el1~lh, כזה 5ומריס 5ין וע"כ הלוקח, מ75 5% סמובר מ5י לק הו6 הממיל 5חלהגליל
 ומללק המחיר, יגיל כזה קכ5ופן לסחנוח עליו היה המגר כ7עח ככר קיים היה הקלקע לתוך פנימית גיקס י5ילח קל7סרעיון
 5ומלנ5. בזם קומרים 5יןריכנה
 הנ"ל קההוס' עכחב מ5 קי כתטו' 5כי החכם לכרי קט "י' יו"ל כנוכי"ק הכיק כנר כ, מז כחוכות מחוק' 9הכי5 מהוהנה

 5ין חוק' לללעח בקילוך, עלמו קנק ל5 להגי ל5לעח5 ונקחמלה, תחוחה קקלקלה מקולכם כענין הרקעת עלמולקים
 קתלוי כיון לכמוכר חוק' כחכו ל5 כ5ן קעל סנוכ"י וכחכ נמי. כיילה 6ף 5ל6 מילתך חלית כליליה ?ל16 כיון כן,תומרים
 יכוטל ממפז יתקלקל ק5ס לזה מחללה המוכל 5ין hnnpnl מקוס היינו נלוקח, 5ומלנ5 כתל 5זלינן ל5 קניססכלעת
 הו6 המקם 9יכוטל המעות יקלקל ק5ס ללהיפוך לכל, מגירו טוכח רק קסום לזם 9יחר5ה עקקינן כקופטני לנעוסמקם,
 מס כקניהט, חמי והלכי מסם 5ח7 טונת רק הו5 זה 7כר קמקחמ5 כיון ו5"כ מזומנים, מעות קיחקלקל קגיח קל5דבר
 7נגוכח 5ונו7נ5 57מרינן המקו7כח לחוח קקלקלה 7הר5"ק כעוכ57 כסימוכין 5כל מנייהו, ימל 5ומ7נ6 כתר מקגמיגן5נן

 ע"כ. וגו' ה5לליס כ' טוכח סי5 זו 5ונו7נ5 נחלחס, ויקחיתו מקפחתם יילגמו 75עת5 נחקקנו ל6 הקילוךלב9עח
 ל6 ו5ם 40, הקלקע מחיר יהיה מכחוז, לקרקע כניסה קכיל המוכר ימליץ ק5ס הקכימו והקונה קהמוכל כניל"יוסנה
 כניס 5ט קעליו - החנקי 5ך הקונס, לטוכח הים סמופמח המחיר סמנם כלגד, 23 הקרקע מחיר יפיה חילוני קכילימ5י6

 יהיה ממילו ל5ו ו5ם המוכר, לטוגת גבוס מחירו יהיה מבחוץ ונימוק 5פקלוח לו תהיה ק5ס קניסס, לטוכח היה -ב6ומינ5
 כקלט מקונה ייתקל 5ם למקל הקונה, לטוכח וגס ה5לליס, לקני לסחפלק יגולה זה כחנקי ס5ומ7ג5 וגס הקונה, )טוכחפתוח



 ירושלים - דיןפסקישעב

 המוכר ימ5י6 06 גס הגכוה המחיר 6ת לקלס התמייכ ל6 זה 7עח תעל לעעון יוכל לקרקע, פחם לפתוח מלפקר קלינוגמול
 כוט סיחופן אוק' מווים ע"כ לקרקע. ממנו להכננו אפקר כקקי מילוני קכיל לו יוקיף ומה לו יחן מה כי חיסוני, גיקסקכיל

 6ומ7נ6.חומלים

 מפולס היכר מנס ע"ז, סחנו ול6 ממגר בקעת יגוע היבר כלהיה 6ומ7נ6 ללון ק6ין קליע"6 ווייק הגר"י י7י"ע קכחכומה
 כקוף 6ח6 גיע6, ליהוי יום קלוקים ועד מכ6ן 6תינ6 ל6 6י להו 67מל ההוך לחרון, כיוס 67ונק כקוגי6 6 ג כחוכותכגמ'
 זיכיון קלני, יקנימ 6ונק6 מחיך, קנויה ל6 קמו6ל וקמל 67ח6י, חזו 67ח6י חזו להו וקמר מכרך, ופקקיה יומיןתלחין
 6וגק על 6ף יגעלו מוכח 6חני h5~m ט *ות נד קי' גדול כקור וכיקר 6נפקיס. 67פקי7 קיהו 6חני ול6 ל6חעיי ליה67יכעי
 6ומ7נ6. 6מרינן 1ל6 1ה1 אופן על גס כסילוק כקכל והויכזה

 חכע, ול6 המחיר לו הנודע לאחל הונאה לתבוע יכול אינו המחיר 6ת המוכר ייע ל6 מעיסקה כקעת 06 ק6פי'ומק"ג
 7כר לפרעחי, צמיגו רק 6ל6 ממלחי ל6 לומר נאמן קמוחזק לק"ך מכעי6 ל6 כמעות, מומזק 9הו6 אע"פ וממיל, סייעמכיון
 היה ק6ם הקוכרים ל6חרוניס 6פי 6ל6 קסחזיר, מקמכיס 6ין ולמוכר קקילס מקמכים יק קלקונה כיון כניי"י קייך69ינו
 בנח"ל 6בל המחיר, ולבלר לכלוק מיהר ל6 מומזק אהיה קבגלל לטעון כסיכול לוקך זה ממלחי, ל6 לומר נקמןמומזק
 קינו סמחל. רטיה סי6 תביעתו מוסר 6"כ מהקלקע, ח5י כעי לקכל הלליח קהקונס הממיל על ר3 זמו ככר ילעסהמוכר
 קם הפח"ק להכיל ס6חרוניס כל ל6 6כל קליע"16 ווייס סגל"י סכחכ כמו סו6 מס6חלוניס כמס לקון לסמנם לענ"7.מוכלה
 מומזק. אהיה מפני חכע יל6 6מרינז תפוק הכלהיה ק0 מעיל כיח לקון עי' זה. לקוןנקטו

 הסונ6ס כעוכר לק 6ל6 קיל6ס 7ג7י כקיעור חכע ל6 06 קמחל לומר קייך יל6 יעקכ המסכנות מלנלי כן נראהויותר
 מכו5ר יר6ס וכן וכו', וממל 7י7ע כלל רטיה 6ין כייו הונ6חו כקעייין 5כל מתמ"י, גוילו להו5י6 קליך והו6 סמ6נס,חמ"י
 קהונה ו6ח7 להיקכון, קניתן וגו' לוקין וטין וכו' להונות למוכר 16 לקונה אקור מכירה מהל' פי"כ כריק קכחכ הרמכ"סמלקון
 ולבעל לחזור לו יק מחי ועד וז"ל: ה"ה וכחכ וכו'. להקיב חייב ויהיה סהונ6ס חה6 וכמה וכו'. לקלס חייכ כקונג 16כמזיר
 ק6י, הונ6ס 6חקלומי 7ינ6 יה6י עיקליס 7כל נלקונו ומכו6ר כקו"ע. ממחכר לקון ג"כ וסו6 וכו'. הסונטה לחכוע 16המקם
 O~D ככלל זס 6ין חמיי סהונ6ס קעליין זמן כל 6כל אח"כ, סנטים הנינים כל סייר וע"ז להקיכ, חייל קכחכ הדלעילוקאי
 רק הלאו עכירת על קיללה כדי קיעור מלינו ול6 וכו', תגזול 7ל6 ל6ו כמו קסו6 וגו' חונו 67ל ל16 ככלל רק הת6ס7סעכח
 ועקם לקוס תכירו 6ח לגזול נחיר ומחיל ידע לקמ6 כעלמך כסכרך והוליך הלאו, עקילח על ל6 6כל יהעכה עקס קיוםעל

 לגוזך מותר יהיה זס סונפני מנזני, קחגזול מה לך מומל 6ני לחכירו 6ומל 076 06 ממילם כזה מועיל מה וגס כלאו.ויעכור
 כלל מחילה מועיל 5ין תמ"י קע7יין מס 6כל כמוכ, ו7וק6 חכירו, כיל קככל כמה מועיל מחילה ואין כליח, לעכור לוויניח

 מוחזק קהלם הכיון וכו', זה עכול מחמיי יו5י6 ואיך מיקחק, מחילם קפק רק כ6ן 69ין כזה וס"ק הפוקקים, ככלכמכותל
 לממילם ראיה קחיקחו ואין קירתה כדי תיעול בזה ואין מרוכס לזמן ו6ף הונ6חו כעל לעככס יגול המקמ מרמי מקוייסבקך
 ל6 כפ' הל6כ"ע מא"כ ועי' וכו', עוכלי כידי וממזיק תונו 7ל6 כלקו עדיין עוכר הו6 המשוח מידו לסו5י6 לכופו והכאכלל.
 6ין ולס"ה ס6מלוגי0, כין ממלוקח כזה קטין ומקחנר יעקב. המקכנוח עכ"ל בזם. המקייעים על 7ק6י רכים לקון קכ'חונו
 מפני הונ6חו הכע קל6 קמה לעעון נטמן כך וכין כך 7כין כלל, מכך ידע ל6 16 חכע, ול6 קנח6נס ילע 06 כין ל7ינ6נפ"מ
 מקס. ול6 מומזקקהיה

 היעכ קילע להניס קכיר וחיק, נדל"ן קוחר filb1 המוכר קל 6כיו עקס סעיסקס ניהול ק6ת 7כיון קליע"6 ווייק סגר"יומק"ג
 לפי קם בגמ' נממן 7רכ ו6ליכ6 לחגר הונ6ס ס6ין 6 נ6 כמקנה יהודה ר' ל7עח נכון זס הנס וקכל, וסכר הקרקע מחיר6ח

 מיהל וסתתך 6חריתי זבינח6 ליה 67תרמי6 מקוס סכי לזכנה והעי בכיה עמיל וקמולי קויך כמה זכינתיה ילע מייעקהחגר
 ת"ח פי"ב מכירם הרמכ"ם ופקק לחגר, הונקה קיק קם כמקנה וקוכריס יתולה ר' על מולקים חכמים 5כל כיה. הללק6

 קסום למעמת ט p~p כנחה"מ וכחכ כקי. קהוה ~D"D לתגר הונקה יק כך להדיוט הונדס קיק הכקם יי קעי' רכז קיוקו"ע
 קפיל. מ7ק7ק קינו קנייתו עללהוט



,י

שעגממונות

 מק"כ עפ"י והוך קיללה, לכלי 1מ1 קעכל ל6חל הונקה כטענת נו לחזול יגול ממוכל 6י1 סנגל"7 6חל מטעם נלקה6מנס
 מי לענין רק גמור קנין סיס ל6 שליין 06 לוקק זס נהוסס 06 כו למזור יגול מומזק היה 06 קהמוכל ק0 כ"מ לעק"6כדו"מ
 לעייין כיון קפלע, מי קכלח ע"י לחזור קכי7ו מה על עלמו רקמך לי"ל קירקס, כלי מהקהה 7ממ5 לקיה ליכ6 רכזהקפרע,
 כיון מנקף, מון 6חר קנין עקם 6ס 5כל לחגר, להלקות מחוייכ קינו קפרע מי ע"י לחזול וכילו כקלימוק נגמל המקם6ין
 חון וגס כנקף, קנקנה קרקע כקנין קנ71וכר כנל"7 לפי"ז עיי"ק. למחל. מוכם לנימוך, מה על לו וקין לחזור כנומו67ין
 קיללה מכני יוחל קהה 06 מהעיקקס, לחזור ככוחו לקין כיון כט6כו, הועכלה גס מהעיקקה והלק מוזה, גס כחנומכקף

 דמחל. כמוכח כו, לחזול יכול תיגולחגי

א.ד.ל.
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