
קצאממונות

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממונות~ים

 אחרים 1WPW נזקים לשלםהתחייב
 -שע 86א מס' ממונותתיק

 הדיוןנושא

 שלו, השכירות בחוזה ב' של התחייבות סמך על אחרים, לו 1WPW נזקים על ב' את תובעא'
 זמן תום לפני הקודם מהשוכר המושכר את קבל כי מצהיר "השוכר נאמר: 7שבסעיף
 מערכותיה, בכל שלימה כשהדירה למשכיר המושכר את למסור עצמו על ומקבלהשכירות,
 החוזה. קיום על קבלן כערב וגם השוכר כנציג ב' חתום החוזה על וצבועה".מסויידת

 רגיל אינו שמופיעה והחתימה זה, חוזה על שחתם זוכר אינו הוא א. טענות: כמה משיבב'
 החוזה, בסוף השלישי בדף רק מופיעה והחתימה דפים, 3 מכיל החוזה ב. זיוף. וזה בה,לחתום
 לא ג. תוקף. זה לסעיף אין ולכן חתימה, כל אין ועליו השני, בדף מופיע הנזכר 7 סעיףואילו
 שכל הוכחה אין שהרי מערכותיהן, בכל שלימה "כשהדירה הדירה את למסור שהתחייביתכן

 שיתחייב מדוע וא"כ קודם, כבר היו מהם חלק אולי הקודמת, השכירות כזמן קרוהנזקים
 שהוא בכתב כך על מודה והוא הראשון, השוכר שהכניס אנשים עשו הנזקים את ד.עליהם?
 הקודם. השוכר את לתבוע התובע על וע"כ בנזקים,החייב

 את ולא אותו תובע הוא ע"כ הקודם, השוכר של לחיובים עצמו את הכניס שב' שכיון משיבא'
 החוזה בכל ועיין קרא שבי היטב זוכר שהוא א' משיב החתימה זיוף טענת על הקודם.השוכר
 בעצמו. עליווחתם
 כל את לשלם הסכים הקודם והשוכר כמשיב, הקודם השוכר את להזמין החליט הדיןבית

 שעשה.הנזקים

 לדיוןהשאלות

 לבעה"ב. המושכר להקנות צריר האם השכירות, תום לפני מהמושכר שיוצא שוכרא.

 אחר. לשוכר ולהעבירו השכירות זמן שנגמר לפני מהדירה לצאת השוכר רשאי האםב.

 לה יש האם מערכותיה", בכל שלימה כשהיא הדירה את "למסור השכירות בחוזה התחייבותג.
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 מחייב.תוקף
 בחזרה מסירתה לפני או השכירות בשעת האם הנזקים, לתקן החיוב חל מתי כן, אםד.
 האחרון. על רק וחתם דפים כמה בו שהיה חוזהה.

תשובה

 זמן כתוך סמוסכר 6ה סטוכר כסע311 06 וסמחג"6 סריכייט טנמלקו מ עמ' 6 כרך ירוטליס פס"ד עייא.
 סממלוקת. כיקור ועיי"" ממילך, סקתס 6ו ל3עס"3 5קגות סריך ס6סמסכירות,

 6מר סוכר ויט לכן קורס מודיעו ול6 ל65ת ר51ה מהסוכר וסיכך מ: סעי' סוף סיב סי' ס3"י כת3ב.
 ידו, על לעכב יכול סיגו כפס מפסיד סמטכיר סכין דכיון גר6ס זס, סהגימ בכית ~ור  ליכגס"ר51ה
 oh ומיסו וכוי, סססיגס 6ת מסוכר ר6יס %כ" ויט ס,מן, כתוך וי65 ק15כ ל,מן כידו סכור סיס61פיל1
 6דס מכקס סייתי מקורס מודעתני קילו לזמר סמסכיר יכול מ6ד מגון 6יגו כבית ליכגס סר51סמסוכר
 ע"כ. וכוי. סיטכרגו מ6דסגון
 06 נמלקו 6 ג טס ונגמ' וכו'. מכותל 6ת כונין כמקר ממיקס לעטות סר5ו ססותפין 3"3: ריס כמסגםג.

 וכחכו כסו, נסדרו הוי מ6י 157 כי מלוקס דין כס כטלין 6י כגמ' וסקסו פלוגתך, 16 טד6 מיינומחי5ס
 סמ6ירי ומוסיף מכותל, ~גין גכסיסן ותענדו דקנו למימר ד6יכ6 פריך, ל6 גודף ממיקס למ"ר3תוסי
 ה61 וכן סכוהליי, olpn מ5י וכן עלמו ומסעכד obitoa מ5י להכירו 6מד מקנס שסרי סםכמהגס
 דופס 6גתינס "דלקו וכך כך לתת עלמו מייד 06 06 דוקך כו 16ת סס רמס יד ועיי oc, ור6כ"ד3רסכ"6

 כתב כ סעי' קג, סי' סטור o)nb ממון'י, וכך כך ליס למיתכ דממייכ דממוגhSh  hDtAh ,6  מיגיסקט
 bb סר6"ס נגס כתכ סס סמיי 6ך דכריס, קנין סוי ל6 דאוגות גר6ס 0 סי' פ"6 )כ"כ סר6"ססמד3רי
 קנו Dh1 כתכ: ד מעיי סס כטוייע b~nlol הכותל. לבגין נכסיו 6ת ססיעכד hSh Ieths ממועילהתכוין
 3,ס חולקין וים סר6'ש(, נסס )טור דנריס קנין עיקרי ל6 דאוגות בו למזור יוכל ל6 ממיקס לכנותמידו
 מסרי קנז בסיי סטור ~h'so סרמ"ס על סקסם 6 ס"ק סוף רמה סי' סטור על וסג"מ סרמ"ס(. 3סס)סס
 ל6 מתגם שותן הדוקך nrrso: ותירן טג6, דמ6י לתת 63ומר וס"ס 6תגגס כ16מר מסגי hS מידוקנו

 מסני מהגס ד6יגס ככותל לכנות עלמו כממייכ 6כל מכטימ, %6 דגיגו התנגס כקומר מידו קנומסגי
 ע"כ. %. 6י דכריס קני סוי 6י רכוות6 כס פליני דמיים hSh הכטמס, דגינו6תגגס
 מערכותיס, 3כל טלימס ייכטסדירס למטכיר סכיה 6ת לסמזיר מסכירות כחו,ס ססתחייכ כיח סוכרלפיח

 tptro5 ס% מכית על לסמור מסוכר מייכ כך סכין למרות ז6ת לסתמיי3וה  )וג5רכו 51כועס"מסויידת

 ומזיק קורחו סים המזיק 6ס גס חייב ו6ז ס"ט, פ"3 )סכירות סרמכ"ס לפי סומר מדין 06בפסיעה,
 סרמ"6 לפי מזיק מדין ו6ס ססוכר,כפסיעת

~rrtnSI 
 16 כעלמו, ס,יק eb דוקק חייכ 161 מ(, סעי' סו סי'
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 מדין טהי6 זו מתחייכות גדר )על כ מט גיטין כגמ' בגו %(קי ערכ כמו ערב, ומדין 6חר כמהזיק5ף
 סיוד על גס טמייכ תוספת nhro כהתמייכות ים מ"מ ספו(, עמי סט"ס על המלס הגר"מ חי' עיימזיק,

 כנידון כמו מקולקל, סיס כטסכית ממכירות 6ת טקכל כחופן 15 כסחיעס, ול6 סביר כסימוםססהקלקל
 כל 6ת לתקן לסתמייכ סי5 מכוונתו נפרם 06 נס 6מר(, הים כמסמזיק סרמיי6 לפי 15 ספגי, כסוכרדירן
 ם% כיון ולשוע, ולסייד תיקוןסנריך

~)po 
 מתלוי 6מן כקנין זס סרי 16%רס מעכסיו, ממון למטכיר

 כמו יינה 6"כ ממכירות, מתגלי סיתם 11 מסתמייכות מכיון נר6ס D)nh וסממע"ס, סר5סוגיס,כממטקת
 מסכירות. תטלוס מדין מחייכ תוקף לס וים עומס, ממכירות על סתסלוסהתמייכות

 תבלוס כמו דיגם מוכר, ממיוכי סו6 וכוי מסויידת כטסיך סדירס 6ת %מזיר ססמיוכ טכיון גרפסד.
 כ"מ תוס' ועי' סועליס, מכירות לענין מקומות ועוד 6 מם קדומין )כגמ' ג6מר וכטכירומ עלמם,ממכירות

 ומלידך סוף, ועד oStnnn  לשכירות  יטלפ כיה( כטכירוה בס"ס עו, ס"ק קכו סי' וט"ך סכירות ד"ה 5מס
 מכירות 6ין 6( סעי' טיז סי' תו"ע ועיי 6, סעי' עם סי' כמו"ע סרמ"5 פסק וכן 6, סס )כ"מג6מר

 מטתלמת פכירות 6ין כמיד ססלכס D"Dha מקומות ועוד 6 סס כ"מ כתומי וכיקרו לכסוף, %6ממתלמת
 לקדוטי וגפ"מ בסוף, פרעונו "זמן כמלוס תעמס סוף, ועד מתמילס כה מתחייב מסוכר מ"מ לכסוף,6ל5
 סטק נטעת מתמיל עלמו סמיוכ כדירם, סנזקיס לתקן ממוכר כמיוכי והייה כמלוס. מהקדטת ~6o)tbחס
 סטכירות. כסוף סדירס כמסירת 610 פרעונווזמן

 מסר למבכיר, כמורס סדירס כמסירת דמיינו סגזקיס, מיוכ חל מפרעון מועד חסגיע טטרס דידןוכנידון
 ססתחיינ הסכירית דמי 6ח לססליס סהחייכ סטני וסט1כר סגי, לסוכר סדירס 6ת סר5טוןסטוכר
 מפסיד סמ"כיר "ם6ין מנ"ל: טיכ סי' SO"' וכלמון סמוכריס, ממילופי כעס"כ יפסיד ס% כדיהרקבון
 מהפוכר סמוסכר 6ת קבל כי מלסיר "סטוכר הסכירות ססכס טל 7 סעיף מנוסם נר6ס סלכן וכפיכלנסיי,
 ככל סלימס כסהדירס למטכיר סמוטכר 6ת למסור עלמו על ומקבל מסכירות, (מן תום לפגיהקודם

 זמן תוס לפגי - מכעה"כ ול6 - "ממסוכר" סדירס 6ת מקבל כיון כלומר, ולכועס", מסויידתמערכותיס,
 כמקומו. גכגם טסטגי מכיון למטכיר עוד מייכ סר6טון 6ין כך Dh1 וכוני. עליו "מקכל לפיכךהפכירות,

 במעון וק"ל לטמסו נער טטכר כר15כן כ ס"ק סטו בסי' סגתס"מ DD"' סמני מל חיוכו לפרם יםועוד
 D"Pht עיי"ם, ערכ, מדין ht~c סגתס'ימ ופירם ככיתו, מגער כהיות מיפסיד מס כל % לטלס עליולסמוך

 על ממתמו כיון מ"מ סטכירות, תייגו מעות, מתן כזמן סיתס % הסני מסוכר סתמייכות דידןטכנידון
 וסרגי כמקומו, עומד סר6מון טל מיוכו לפי"ז 5ך ס"כירות. תנקי על סיטומת5 כקנין דינו טכירוהמוזה
 0ר6םון. סמובר 6ה תמילס לתבוע ים 61ז ערכ, 6ל65יגו

 מטיטס למדין טסן מד סי' מססו"ע 610 מסחו(ס עמוד ככל תיבות כרקמי ממותמין סדין מקורה.
 היגס 16 סוסיף טמ6 לחום ים עליו מותמין סטין כעמוד וסייס סחתימס, קמרי דכריס מוסיף ממ66מרוגה
 כה, סי' מו"מ כגוכי"ת כתכ סרי עומס סלדדיס כמתימת 6כל עדים, כמחימת זס כל 5ך דכריס.סס
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hslolסטטל כעריס זזוק6 מייכ, סיטין כמס סכתכ מן מתימתו סרהיק טלפי% 1, ס"ק סט סי' כפת"מ 
 הסטר לבעל טה6מיגו לותר יכו)יס סעדיס 61ין )הודייף, סיכול סטר ממתמו כסוגן טל6 בעטו כיוןפסול
hbtמסימג6 דגכר5 בו כטוחיס סיו כי ויוף סוס יעסה rhto לסיט סיכול דבר לעסות כמיגייהו כל 1% כי 
 1ל6 חתימתו הרמיק עלמו והוך ידו ככתב 6כ) מסטר, דכעל כסימטת6 כטחוגס ע"י )6יס ריעות6כו
 3ט% לעסות כירו ומרסות סלמים כעלמו ט610 וכיון סנטר, %על ס6מיט כי וכוי יוסיף סמ6חטט

 מתוך עמוד 0סכסיר יד סי' כמטפט" "עיוגיס ועיי עיי"ט. סוס. סכתוכ 6גמגו גפמול חיתי מסילס6מין,
ortn6כן" יום ככל סדין ככתי "ומעסיס כ, פז גיטין פני ועפיי סג"ל סט"כ עפ"י ס5דךיס ע"י גחתם "ל 

 לוין. דוגאברהם

ב

 61גי סעכירגי S"bt %ניו מעכורת וכיבס ס6סוריס מכית ס3רח מי וכן ו: סעי' רסד סי' נזויעפסק
 נדכה סייגו סכרו 6ל6 לו דלין דס6 יי" וכרמ"ח: וכוי, % סר16י סכרו 6ל6 לו 5ין ומעכירו דינר לךנותן
 וכתת סרכס. לו לתת עמו טסתגס לע"פ נכרו hSb % 6ין ו3סדכגות וכוי מרכס עליו ציתן רגילותטלין

 פטור, 6וגמ ממסת )ו כ6 ,ס 06 סכרו מכדי יותר )סכירות טמתמייכ סמי סו סי' סכירות סככותכממט"ק
 טכרו. כדי רק %תותן
 יכול 6"כ כמקוס, לחון סיס וס61 יעלס, 5100 סכטיה מסגי ומסוכר סר6סון, מסוכר 6ת פטר ל6וכקן
 וסתמייכ ק5רס לתקופס מסמקוכל יותר סטני הסוכר סתמייכ וכחן סכרו, כדי 6ל6 למטכיר סחיןלסיות
 כסף. סרכס זס סמסכיר סלפילתיקין
 יותר, לסתחייכ מסגי ל6 קנין קבלת 6פי% טכמ15ס מ ס"ק וכי6וריס יע ס"ק מידוסיס כנתס"מ עי'ועור,
 לוס ס"ת מוכריס ט6פילו ללמוד, לתלמידים מקוס לצורך וס סיס מסרי מלוס, טוס לסיות יכולוכקן

 למספקת ס"ת I5SPhl טכקדוטס דכריס ט6ר וכן כיסכג"מ מוכריס ו: מעי' קגג סי' כק"מכמכו5ר
 לטלר כמו דדינו וס"ה נ)6 6פי)1 סמוכרין טס למ"כ הלכה כיקור ועי' , כזמיו יתומים להטיף 16תלמידים
 דסספקת סכי דיגך גמי תלמידים מספקת לענין כמ"ת וכן )בז, העיר כלגסי דדי ממורסקדוסס
 וכו'. יותר גזולתלמידיס

 אייכלר.מרדכי
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קצממונות

ג

 דננתחיינ רסד בסי' סמחנר טדכרי למנין, זכיתי % טליט"6 שיכלר מרדכי ר' הגחון הדיין ידידימח"כ
 לטעון סיכול מחוס ססו6 מפורט וסם קו, יבמות מגמי מקורס סרי סכרו, b)h מייד מיגו מכרו מכדייותר
 לפי ד6ס סרמ"6, דברי סולכיס זס 5יר וע) כזו, סתמיי3ות עלמי ע) )ק3) סתכווגתי ע6 3ך סייתימסטה
 טהתחייכ. כפי לקלס מייכ ד16 טס הם"ך לפי סדכגות 6ו רפו6ס כמן קכוע ממירו טלין דגר ה61מענין
 סתמייכות פכר סיס ע"1 מסמך כגל) סתיקוגיס כל סתמייכות עממו על קבל הפגי ססטוכר 3ניד"ד6"כ

 לו כתם סר6טון מסמוכר מכתב סדין כבית ס5יג וגס עלמם, הדברים enth על למטכיר הר6סוןמהחוכר
 סנטנה, טענת h~b למיתית סיתם ל6 עלמו על הקמריות מקבלת לומר מנ"ל 6"כ עליו, ס6מריותמכל

 6לו  ונגסיכות עליו, ממוטל סחיט 6ת יקייס סר6"ון טססוכר וסמך מידע מכיון עלמו על קבל6דרכ6,
 כיותר. סכירה הי6 כ61תסתמייכות

 התמייכ ד6ס ג6מר דכ,ס סגסר 6ת לעכור מעכורת כגון פעולה סכר מיוכ על מדכר ססוייע מהריועוד
 "דיגס קרקע כמכירות מדוכר כ6ן 6כל סטט6ס, טעגת ומסוס יותר, לסלם מייכ 6יגו 16נס מממתיותר
 ססדעת מכדי יותר כמכירתו וזלזל דמקו מפגי מכר ד6ס ט מעיי רכ, סי' כטו'יע נפסק וכמכרכמכר,
 מטטס לומר יכף 6יג1 וממכר מקם מעל מזינן למזור, יכו) 6יגו לזלזל ס51רך דומקו טמפגי טגיכרטועם
bihסלו, ססתמיינות תמורת %חותו חפן חוס קכל ל6 פעולה דכטכר כוס וסחי%ק וממיל. דידע תלינן 

 ססתמייכות תמורת בו סטתממות 6ו מפן על כעלות קב) סרי קרקע כסכירות 6ו וממכר כמקחמלת"כ
 כטעת סגסר 6ת כס לעכור נכדי המעבורת 6ת מכר 6ס רסד בסי' סטו"ע סל כ5יור ולפית עטורו.לסקס
 p"D חס ססמייע וכ"כ סכלים, סכר וגס ממעכיר טירמת סל פעולה סכר 6100 ס6סוריס, מכיתכריתחו
 למקח סדומס על דגס ומפורס סי6, ליומך ממכר מכירות מסרי למקם כוס דומס סכליס סכר והרייט,
 סי' יו"ד וסו"ע 6 קו כיבמות מסרמכ"ן לוס ר6יס עוד ספק. מממיר יותר לסלס מייכ ט6יגו סדיןג6מר
 דמיסס, 6ל6 לסלס קריך 6יגו לחולם סג5רכיס ממגין עכור מופרז ממיר המוכר פסק ד6ס ג UD"ס%
 פסק למס לדוכתין קוטי6 סדרך 6'יכ מלו, כסממייכות לעמוד קריך סיגו וממכר כמקח דנם מפורםהרי

 ינול 6יגו %1ן מתפן עכור סילם כבככר קמיירי דטס 5'יל וע"כ בו, לחזור יכול ם6יגו רכז DS"התו"ע
 דכיון שפירס כהגרף ועיי לסו5י6, יכול 6יגו חוב מעות גתן ד6ס ח כסעי' כ6ן סגפסק וכמו כו,למזור
 סתירת מיומנת ונזם כן, )ומר שייך ל6 ממון סמ51י6 כ16פן מסטה טעגת מטוס הו6 הפטורסטעס
 יכול חיגו מעות גתן oh רק דל6 כתכ ככסגר"6 וטס כו סעי' פ6 למי' ,ס כדין סיין סגר"6 והגססטו'יע.
 כגידייד דכ"ט גר6ס 6"כ דטטר6, מילתך ד6לימ6 כסטר מגס לך 6גי מייד 6מר 06 סייס 6ל6 ממטסלומר
onnc3טעגת עלמו לפטור יכול ט6יגו גר6ס מתוקנת, דירס למחזיר סתמיים שכמסגרתו סכירות סטר על 
סטט6ס.

 קניג. יהושעדוד
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 ירושלים - דיןפסקיקצי

הערות

 כתופן 17ח6 ,ה 06 הר6קוניס נחקקו הייתי, מקעה לח"כ )ו )ומר קיכו) מהצלוי יותר מוגזם קטר )חכירו קהתחייכ מי6.
 כ"ק ויק"ק קע7 סי' ב"ק מרדכי עי' חייכ. קינו מוג,ם קבל )ו החתייכ oh מקוה ק) קטינו כלגר 6ף 16 קהתחייכ, מהג, )1 )קנס חייכ מ15ה ק) קהינו כרכר 6כ) ותימון, השה חקיקה, כמו מקוה, מקוס המעקה 6ח 6תו )עקות חייכ היהקחנירו

 ג,ייה ה16) 6כן ועי' מ15ה. ק) קטינו כיכר יפיקו ג סי' קי כ)) הלח"ק קו"ח ועי' מ15ה, נדגר יוקץ הקוכריס )ח סי'פ"י
 6. קו כיכמוח הרמכ"ן קהכי6 הל6קוניס כמחטקח קנמ)קו ה"ו פי"כו6כי7ה
 הו6 סהטעס הרמכ"1 גטם קם ניכמות ר6"וניס וטלר הלסכ"6 כחכו חייכ, קמינו )ו מהתוי יוחר לחכירו קהחחייכוכה5)ה

 כהחחייכוחו. היה קנוס כעיןקהוי
 למ 6)ף סי' ח"6 כקו"ח הלקכ"6 )חייכו, מועיד הקנין ה6ס כקנין, מוג,ס קגר )חכירו החחיינ 6ס הל6קוניס גח)קווע71
 כקו"ח והר6"ק גג, ס"ק קקט קי' הג"ק וכ"כ הייתי, מקטה קומר נקנין קגס מטוס מייכ, קינו כקנין קנס חסידה )עניןכחב
 מ. ק"ק רקד קי' נתה"מ ועי' תכתנה, מה (~es חייג ;p'p עקה ק6ס גתנקס

 הייתי, מקעה )ומר המחחייכ קינו) הלס"ק זכר זה ע) ו)6 חכירו, ו)6 כמלוה, קתייכ זה ה61 קהמתחייכ מפוכר 7ייזכגחון
 הייתי. 6נוק )ומר יגו) הרקכ"6 ק) מטנוולק
 )החמייכוח היתה וכוונתו הייחי, מקטה )ומר קיט) קהחחייכ בקעה ידע )6 06 קגס ר6יה )הכיק יק קס יכמוח מהגמ'כ.

 ottpe קכמחנה 6)6 קס, )הגלח"ג חו"כ עי' קהתחייכ, מה )ק)ס חייכ 6יט מקטה, )ומר קיכו) )ו ג71ע במ"ג 06גמורה,
 ככ). חייכ גמורה )החחייכוח גוונחו היחה הר.תתייכוח כקעת ק6סגתכ
 6ח ק)קמ מקוס 6)6 הקני, ע) קקמך מקוס )6 הו6 קהחחייכ, מה 6ת orinJ הקני הקוכל התחייב  ריין  קכגי117 העעסג.

 הדירה, קיפון וככעס הנותרים, חיוכיו )כ) כמקומו נגנם מכעה"כ, רקוח כני קכירותו ,מן כתוך הר6קון מהקוגרהבירה
 ענקיו(. רק גכחנ מהל6קין הנין כגיח קה5יג ייהמגחכ נפסלוהל6ק~ן

 עכרי, כעכר כמו )כעה"כ קנוי הפוע) ק) כגופו קס כ"מ הליטכ"6 וכייר בעה"נ, כיד פוע) 7י7 קמלו 6 י כ"מ גגמ'7.
 כי, הר6"ק כקו"ח הו5 וכן ),מן. יוחג גקוגה קה61 מפני :tb(nh כהס 6ין פוע)יס 7קכירוח הע"ז פי"ג מכירה למכ"םועי'
 מחנ"6 ועי' ו, p~p רג ועי' p~p 1 ק)ג קי' ונחה"נו חקה, ד"ה 6 יז ק17קין כחוק' ו7)6 הו6. ממכר )יזמיה 7קכירוח כ סי'עח

 ,עמ' קס כ"מ כפכחי" כ"ר61 חקויינו וכמקורות 6, 16ת בג וקי' גח 6ות כ6 קי' כ"ק וחוו"6 6, קי' פוע)יס קבירותהנכוח
 הזכר"(. כ"גיל163
 ו6מלוניס. ר6קוניס כזה קנח)קו קמ7 עמ' ח גלך ילוק,יס  פקיי עי' קעגו7, רק 16 ככיח קנין )ו יק 06 כיח כקוגלה.
 ופ7"ר חנו. קי' כ"מ מסמר7כי רכו עמ' ח כרך ירוק)יס פק"7 עי' רכים, גמעקה חקוכה היסיכה רקקי קי והחחייכוחדמיו, מנלי יוחד )ק)ס קהחחייכ נענוד ין'ה ול"ג ממק, פטר קהנטיח כלינול הקטעה טענת קאיו גחנ תעו קי' כלקנ"ק1.

 163. עמ' 1כרך
 וכגילון 6. קעי' VP קי' וקו"ע 6 1 כ"כ פלעחי, )6 כ16מר )ויחי )6 האומר כנון ~nbir: thlo כפירה מחוך קה671ה קיי")1.

 מסטה. 16 אנוק היה ק)6 הו67ה בכך יק כחוזה, קכחוכ מה 6ת נחחייכ hst מזוייף pv' קהנחכע7י7ן

א.ד~.

ג

 6ת % ומסר סר6סון מסוכר לו ויתר זס וכגלל סכל לתקן הר6סון סל כמקומו גכגס הסני סססוכרגראס
 6ך מסגי, מ5ד סגזמס מיתה סר6סון כלפי ס6ס לדון 51ריך כסף, otc ז6מ וזכות הזמן, לפגי 1י65זכותו
 המטכיר פטר זה וכגלל להמסכיר, %6 סר6סון למסוכר התחייב סל6 1סגס כמקומו סגכנס כרגעלמעמס
 כמה סממה ז6ת 6ין nrrn 6כ) סר6סין, לססוכר כסדיך מתילם סיתם ס)6 גימא tS'Dhלהמכרן,
 כ6ן, 6ין 6וג6ס וגס הרונסון. מסוכר חיוכ על סגתכע ימיה סס61 רק סתמייכ דס6 לסמסכירססתמייכ
 ס6ס כן, לעסות תייג הסני ע"כ ממי% התיקוגיס, 6ת otSao5 יוכל ל6 הממכיר כעת י651 דססוכרדכיון
 דליכם רסד דסי' להפסד ודומם י65, מככר אחרי מסר6סון לתבוע יוכל סל6 כיון יפסיד, סמסכיר%

 כערכאות לחייכו אפסר סתוזס סעפ"י כיון ועוד, מממחו. טכ6 מפסדו לססליס סמכקס כיון כלל6וג6ס
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קצ,ממונות

 יכול קינו וככס"ג ל10כימ, יוכל % ככי'יד וגס 56ל1, נעטו סג,קיס כל דטמ6 טזמ6 סיס סוס רסיס %דלין
11DUS,6וגס מממת טסים וקנין כמסטר לסוכיה כטסייך דדוק6 ממטס rb 6כל סחיוכ תל סל6 דעות ים 
o"hi)ומתתייכ גמר ודקי hSt מטטס. סיס 
 hSt מלחס 610 סטוכר כ6ן 6כל מ115ס, סיב כטסמסכיר דוקק וס מסטם %מר סיכול מ15סומממת
 כלמונס דסגו"ג דמויינו דכמו ועוד, סתלמידיס. מספקת כעכור כיתו לססכיר טהייכ תייגו דל6סמסכיר,

 כעת hl~a מס סמ5י16ת על רק ססיגוי ע"ד ירד דל6 דכי6ר יט p"D רכז סי' כגתס"מ ועיי h)th~,6ין
 לח 06 דסק תסלס, לח"כ חז יט 061 סיזקות כרגע דלין לסיות ריכול טוען סמטכיר סרי כחן ס"סקבלו,
 טכתכ כמו מסטס לטעון יכול חיגו ob)th טלין כיון 6"כ לו יטלס ל6 הרי דסטוכר מפסיד 610 גסכן

 רסד. סי'כגתס"מ

 גרוסטן.שמשון
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