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אממתות

 ירושלים דיןבית
  יוחסין ולבירור  ממונותלדיש
 בבנק כסף על היחידה לבתו?תאה
 בי אחוור שלא בתנאי  מיתה" ולאחר"מהיום

 וסד-שע מס' ממונותתיק
 סיון( ד)מהד'

 הדיוןנושא

 לדרוש תוכל לא שני מזיווג שאשתו כדי בבנק * שיש כסף על היחידה לבתו צוואה כתבא'
 מיתה" ולאחר "מהיום שם וכתב הבעל, של מהרכוש מחצית יורשת שהאשה החוק מפחאותו

 נוסח אם לדעת מבקש א' עליה". תחתום הבת אם רק תועיל והחזרה בי, אחזור שלא"בתנאי
 להלכה. תקףהצוואה

 דיןפסק

 הצוואה. כשעת לו שיש ופירותיהם, והכספים הנכסים על להלכה תקפההצוואה

 קניג יהושע דוד)-( אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 מהיום, שאומר ממה בו שחוור או כתנאי, מהיום שיחול כוונתו האם מיתה", ולאחר "מהיוםא.
 כלל. חל ולא מיתה, לאחר מתנה ואין מיתה, לאחר שיחולורוצה

 החזרה. על תחתום הבת שגם באופן בו לחזור שיוכל התנהב.

 ולאחר "מהיום לעולם באה שלא הרבית על לצוות ניתן כיצד רבית, ונושא בבנק הנמצא כסףג.
מיתה".
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 . ירושלים - דיןפסקיב

תשובה

 16 הוקי תנ6ס 6י ליה מספקך לר3 6, וס 3 נט קרוטין 3גמ' 13 גתתנו מיתם ולער מסיום הקמרא.

 סיורי h~h 610 מורס 1ל6 הוn 6(ob )6 ס") יוסנן ור' theo, דתג6ס ליה פסיט6 ולטמוני) סו6י,מזקס
 העיגן ולסכי יגמור ל' ולקמר סקגין יתחיל דמעכסיו קנויה, ד"ס 6 5ג יצמות כתוס' ופירסוקמט'יר,
 ה"ג פיס עכדיס מטל"מ ועי' עיי"ס. סקגין, נגמר rbn ולמסיכה לקנין הר6וי כמקוס ט)וטיס כסוףסתל6
 כע"6. 3ירוטלמי סממלוקת סכי6ר פכ"ד ס"ה מע"י וע" סיג, סלמנו מי פרק גיטין כירוטלמי נחלקוסכן

 וסרמ3"ן סימות, עד 3ו ימזור )oh 6 מעכסיו ימול ססקנין מפרט רפ"י 3תנ6י, ורמכ"ן רפ"יונמלקו
 הקנין. סיגמר סייך ל6 ימות 06 6כל ימות, )6 6ס רק יחול h~h 1')Pot חזרה סל תגלי (ס עיןמפיס
 )6מר h)h תקנה ול6 (1 פרס מטוך לחצירו הקומר (: סעי' ק5( סי' וסו"ע ס"ט פ"3 מכירם הרמכ"סופסק
 כלגס עומדת היחס 61פילו קגה יוס ט)וטיס ולוותר מעכטיו קגה 6"ל O)p 061. ל6 ומטך, יוםטל1"יס
 ד3הלכות כלח"מ והקסס סקגין. נתקיים התנקי נעסה תגלי, על מעתה טהקגה כמי סגה olelic,כי41
 כר3 סרמכ"ס פסק הי"ד פ"זקיצות

 דמספק"
 ותירן מסגתו, וסתר הוי, חזרה 6ו הוי ת;6ה 6י ליס

 מס חו"מ כס"( הקטם וכן כרע. וגס6ר מחמירו, קרוסין סלעגין hSh סוי, דתנ6ס כטמ61) פסקדלעולס
 טס כטו"ע הרמיך וכן מכ"י, פסק ק65 סי' סוף טכמו'ימ הקצה ועוד כרב, טפסק ג סעי' מ סי'מ6כהע"1
 כסמו6ל, 1(ס ל', נתוך הסטר נקרע 06 לפיסו )' ולקמר מעכטיו דמסגי 6 5ג 3י3מות כתום' ד,סעי'
 ספק ת"ז ומת מיתס ולצחר מסיום 6ו מעכסיו גיטך ס"( ג: מעיי קמס סי' r"~o5h טו"ע ועי'עייפן.
 סס כטייז וסקסה מיתה. לצמר SP דעתו וסמכה מעכסיו מלטון בו מזר מעכטיו ט6מר 6מר סמ6מטרדת
 תנצי מסק דמוי סרמ3"ס פסק ט3גט p"D 3 קמו סי' כ"ט ועי' עיי"ס. כליסורך, כר3 קיי"ל דס6 דס"ק
 h"trnt כ, p"D ק15 סי' nrrtn כהגרען וכ"כ הוי, ת;6י יוך6י כטמו6ל פסק מממון bb חזרהספק
ועי, כו. 6ות ע6 סי'6כיע"1

nrroli~ 'ק5ה סי p"D כטו"ע טכתכ ומס סיורנו, ד6מר יומנן כר' דקיי"ל ספוסקיס מדעת ה ort כמו 
O)~Otonlh (דוקק, ל6ו תגלי, ע h"nlol 'עיי"ט. תג6י, דרך כפירוט טסיה מיירי ד סעי' ק65 בסי 
 מהיום טפו דכ11גת1 6מריגן לhnh 6' "הקפה עג סי' lhDh5 מהר"י מתפופות h'~o "ס ע3דיס31מ")"מ
 6מרינן ל6 דע"כ 6 5ג יבמות תוס' עפ"י כה סי' ומתנה וכיס ס)' מחנ"ה ועי' מיתה, לצחרופירות
 מסיוס כקומר 36ל מיתה, ולצמר מהיוס כקומר hih זמן לקמר ופירות מסיוס לו הקנה וסגוף הוידס,ור6
 להחר ופירי ollon גופף למימר ד6יכ6 דכמקוס ס p"D ק15 סי' נתה"מ ועיי הכי, למרידן hS ל'1)6מר
 ע""(. ד5מרינן,(מן,וד6י
 ופירי מסיוס hDtA דמקנס 603 פח סי' מהדו"ח רעק"6 סוית ons רפ6 6ות כ"כ טעוריס כקוכןוכתב
 הגותן דטייר 6ל6 מיתס, לסתר  קנין 6'ן דה6 מיתה לסתר פירות הקנין דתל פירוסו 6ין מיתס,ל6,ר
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 גממונות

 קרקע )מכירו נותן כמו (ס, (כות )ו ונתן המקבל חזר וכ6י)1 מייו, ימי כל סיגד)ו לפירות הקרקעלעלמו
 דמעמס גריד6, כדבור הו6 והסיור  קנין מעטה קריך ומקנה ד3מוזר הקוכ"ס והקמה מייו, ימי כללפירות
 ונתן מלוקח מזר כקילו דהוי לפרט קריך דלין וכיקר )מוכר, מהלוקמ 1ל6 ))וקם מהמוכר הו6הקנין

 סייר מיתה טקודס ולסמן לעולס, מיתם טל6מר להזמן hSh הלוקם p(O ל6 דמתמילה רק)המוכר,
 עיי"ם. לעלמו,ממוכר
 כלומר תנכי, ו)6 טיור6 הוי )החכה מיתה", ולחמר "מפיוס נכסיס לכתי טגוחן טכמכ דידן כנידון)פי"(
 הנ"ל. סעוריס כקוכן הכיקר וכמו מיתה, לקמר ופירות מהיוםגוף
 על תמתוס טהכת כתגרי הוסיף 061 קיים, תנ16 מהמתנה, 13 )ח(ור היוכל 3פיריס התגה ohtב.

 קיים. זה גס לחזרה,מסכמתה
 15 הוי תגלה 6י מיתה ולקמר כמעכסיו ליה מספקך % דרכ קנויה, ד"ה 6 5ג יבמות כתוס' כתגוג.

olrnכט16מר הכ5 כי עכטיו להקנות כידו טלין כדבר 6כל עכטיו, להקנות הכידו 3דכר 6ל" הוי 
 דסלכ"ל. מקנה 6דס למ"ר רק ומזעי) כע"ח, לו hSh h"h1 מ(רה (ה 6ין)כס6קמגה,

 טה61 דכיון סליט"6 6ייכלר סגר"מ 013 כת3 6ך להקגות, יכול חיגו לכ16רה לעולס obJ סל6 רביתלפיט
 סרי מיתה, ו%מר מהיוס %ת מקנה כבנק סגמ65 עלמי מכסף 6ת גס 6ל6 הרבית 6ת רק מקנסחיגו
 הגתה"מ וכ"כ ההקלה, מלק 1Stnh חגכ קנין ע"י להעכיר לפטר דעיסק6 לס ס"ק סו סי' כק15ה"תכתב
 גוף היינו מיתה, %1מר מסיוס 6גכ, קנין ע"י להעכירו לפטר עיסקנו הו6 כבגק ססכסף וכהיוס למ,ס"ק
 לספסר ד p"D רט סי' כק5וה"מ כמכו6ר הכסף ט) הפירות ה61 והריומ מיתה, לצחר ופירותמהיוס
 הכסף היינו מהיוס, גוף לתת לפטר ולכן מכסף, ") הפירות 6ת לעלמו )טייר וה"ה )פירות, כסףלמכור
 עפ"י סמועי) כקנין נעטה S)on כ6115ה טכתוכ וכיון מותו, עד הגותן טל יהיו ו0רומיס ככנק,סנמ65
 ע"כ. 6ג3. קגין על hntllh זותורה
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