
אממונות

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור משטתייימ

 בטעות שהתחייב ~rw ואח"כ תיווך בדמיהתחייב
 -שע 1556 מס' ממונותתיק

 איירז כא)מהד'
 מנדל י' עו"ד ב"נ ע"י א'התובע:

 ' ב : ע תבהנ

 הדיוןטשא

 שהקונה למרות אך תיווך, הצעות קבלת טופס על חתימה ללא דירתו, את למכור לב' תיוורא'
 לאחר תיווך. דמי לשלם ב' סירב דברים, זכרון כתיבת ע"י ב' עם העיסקה את ביצע א'שהביא
 10.000 לא' לשלם חייב שב' הכריע וזה ביניהם, שיכריע לרב ב' אותו הזמין ביניהםוויכוח

 והננו וז"ל: במכתב לו חתם וב' nrtw, 1.000 משכרו להפחית א' הסכים מעמד ובאותוש"ח,

 המתווך... עם וסוכם ברח'... דירת... תיווך של שכ"ט בענין מלאה להסכמה שהגענולהצהיר

 ביתו מכירת בענין נוספות תביעות שום אין ובזה ש"ח, 9.000 כולל סך שכ"ט לא' ישלםשב'
 להסכמה. הגיעו שאצלו הרב וכן וב' א' חתומים המכתב על ב"'.של
 על שחתם משיב ב' מב'. כלום קבל לא משנתיים, למעלה שעברו למרות היום שעד א',טוען

 כן דעת ועל תיווך, דמי לו ישלם שלא לא' מראש שהוקיע משום בטעות, הרב אצלההתחייבות
 עצם וגם ישלם, שלא אמר לא שב' וטוען וכל, מכל הדברים את מכחיש א' לענין. נכנסהוא

 ולאחר הדיון, )לאחר תיווך לו חייב שב' מעידה המנתב על החתימה ואח"כ רב לאותוהבאתו
 מענה ב' כתב להוסיף, מה לו שאין ב' השיב טענה, להוסיף לו יש אם ביה"ד ע"ישנשאל
 בו יחזור הקטה שלבסוף תיווך כדמי ש"ח 9.000 ,לא' לשלם שהסכים בשעה ידע שאילונוספת:

 מתחייב. היה לאמהקניה,
 משום לפשרה, מהסכמתו בו חוזר הוא במכתב, בהתחייבותו עמד לא שב' שמביון א' טועןעוד
 דמי מלוא את ממנו תובע והוא מתפשר, היה לא בבי"ד אותו לתבוע שיזדקק כן דעתשעל
 כמקובל. 2% שלהתיווך
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 ד.ין,2כ(ק

 כפשרה. מסויים סכום לשלם חייב וב' מתקבלת,התביעה

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

 לדיוןהשאלות

 האם הדין, בבית לדיון ובא חדש בוררות כתב על חתם אח"כ קיימה, ולא לפשרה הסכיםא.

 . בטלה הראשונההפשרה

 התיווך. בדמי חיוב נוצר האם ביניהם שנחלקים ומתווך בעה"בב.

 המדינה. מנהג לפי  תיוך דמי שיקורג.

 תיווך. לשלם חייב האם תיווך, הסכם על בעה"ב חתם לאד.

תשובה

 לגמרי. הפטר 6ת לכסל הסגי ה5ד יכול הפטר על 6מד 5ד עבר ד6ס קי סי' מיד מהרסיס סו"ת עי'א.
 מ"6 המכי"ט כתב כזה כפועל ביטלו ל6 6ך טפסר נגד דבר רק 6ס 6כל ספסר, ביטל עס דוקק זה6ך
 עוכר. מיקרי ל6 הפטר נגד כפועל עטם ל6 ט6ס לכסי'

 סספסרס המהרסייס פסק כזה לקיימם, כדעתו ס6ין והודיע ספסרה 6ת קיים ל6 סהתוכע כניד"ד6מנס
 6ת ביטל למעמס זככך סדין, בית סל כוררות כתם על יחתם מור סנתכע סרי מ11, ויתרסכטלה.
 סליט"6. מרמורטטיין  סגרג"5 כדכרי לסלן ועיי רב. 16ת1 טפסק פסרה ל16תס הרקבונההסכמתו

 סל6 וקמר כפר וזס ססדכנות כסכר תכעו פס: סי' תסיד עפ"י לט סעי' פז סי' כסוים סרמ"6 פסקב.
 כערוך וכיקר ע"כ. כך. על וגסכעין ממון תכיעות ככס6ר דינו סכיגייהו, טענות ס6ר 16 סלו סדכןהים
 זס,6כל על גסכעין וחלומות גרועות טענות כהס 6ין הבי"ד עיני רקות לפי ד6ס לד סעי' סםהסלחן
 לפי  סדייגיס בהכנת תלוי כקלס  יעניגיס סתם, תרס רי  פניטס  גותגין 6'ן הן ntclSnl (גריעותכטרי6יס
 ע"כ. והנתבע. התוכע ולפיהענין
 מסיס וטוען מכמיס והמתווך לסלם, סל6 דעת על מתיווך 6ת קבל סמלכתחילה כעס"כ 1DtW דירןנגידון
 למתווך מתם 6"כ כילד להסכיר יודע ס6יג1 מסוס וחלסס, גרועה כעס"כ סטעגת hSh רגיל. תיווךזה

 ידע סל6 מטוס כסתתייכות טעות לו ספיתה מדיון קמרי סכתכ ומה כ"ח? ססם.9 כסך תיווך לולסלס

www.daat.ac.il  *  דעת - מכללת הרצוג



 1ממתות

 3. וטוען. חו,ר קינו ט31 הדין 33ית לטעון מגמר חמרי 6. כסתיס: להמיר ים מהקניה, כו יחזורמהקונה

 כ3ר מהעיסקה כיון rrnh(, הקונה בו מ,ר חס גס תיווך נדמי חיים הדין לפי מהרי טעות, טענת זוחין
גמתמה.

nhr.לסמעון ססבטיח  ריגובן  בדין רסד, סי' סוף  כממ"ע הו53 קלג, סורס נמהרי"ק כת3 דהגה ועוד 
 מכר לו  ליחן  טמעין  יס.5רך יכר ירוכס בו סור מדבר טנגמר וכמעי  בתינס מס כעסק כעדילסיתרל
 ופסק ספייסתיך, כמה היימי Dl)h כי כדין "ל6 סלי 6ת לקחת וקמר ממעון ליד רח31ן מעוה 6163ת"כ
 סבונית 'Oh1  יתחפת טען 6ס לענין דקדומין מרדכי 3הגה1ת מכ"כ הממ"ע והוסיף ר316ן. עםדהדין
 ע"כ. לי.ליתן

 2%, מל6 תיווך עכור למלס מייד 2%, לטלס המדינה ם4גהג מכיון קכח עמ' ז כרך  ירומליס פסייריעי'

 1.5%. כמקומו וגכתכ 2%, המודפס המכוס 6ת מממק לחרי ההתחייכות טופס על חתם הקונה 05ויפילו

 but5 מרעית תקנת  3יס  פחס, עמ' ת"6 מוטן" הדרכי ג, סעיף ד פרק העכרי" 3מספט מתווך 'ידידיועי'
  סרסרות, 6י  צרכנות רמי ממני  ליסת סלי  סלרריס ליתר n'w3oc  סרסיר 6ו  סרכן לר, תקנס מפחמינת
 )וכממרייק הבטיחו ל5 כקילו לטלס bSb לו וחין מילי לפטומי הכל יוחמת 53מ5ע, כך על סיבטיתנוהן

הנ"ל(.

 מסתמק, סתורה לו ומלה 3% המתווך היתנה rrnht( 2% היתלו פסטר  oh  ס6פילו הנ"ל קמן יוסףועי'
 3%. לי  לילםתייר

 btsn~ פרי  3טס ישבי, ג p"D רסד סי' פת"חיעי'
 פעילת נפיי עיר  ס5רריס  מתיכתי  ~eh גת סי' ח"3

 ,מר יל6  ומן רכל סו סי' ת"ג מסריי בטוית יכ"כ  לפלס. OiOJO חייב  לטלס, ל6 6ו מכר לסלם  ohכתיווך
  63יפן h)O סי' 3rrn י5י מסר"'n~tcs  6 יכתב כמו ול6  ל.,  ליתן מחיייב  סרסרותו יכר  טמוחלכפירוט
 ג5י רק הי6 5ס כהודקה מתיקה )על ופטור כמחילם שיתיחס סרס,  יימתיוך ~o5c טל6 6מריססונס
 לר סי'  סקסית עיי  סייס, סיס % כוס  טתיוב D""h חדס תיול  י51רת  יסטתיסס 16 ממכיס, מהוךמילתך
 ר(.ס"ס

  לו,  ליתן מחוייב  סרסריתו, סכר  ממוחל 3פירום 6מר סלח ,מן סכל טו סי'  מ"ג ענגיל מכריס יו"תועי'
 כסוית וכ"כ כממילי, וו יתייס לפרט סיס העיסקה גמר עד הסרסור ומתק ממקמר 6ומריס 6גו61ין
 פסק ל5 ט6ס קג סי' הלוי מהריע 103"ת וכתב 281, עמי י כרך 3פד"ר וכ"כ מ3, סי' hr'n מיסריסדוכם
 סיהיה דעתם היה הותנו מל6 כל דמסתמ5, המנהג נפי והישו כיסד, מומת כפי מיתן פמיט" כלל,עמו
 לסלס מסכים סלינו למתווך 5מר ס5ס ממד עמ' ח"6 *ומן" כ"דרכי סדן )ומה המגהג כפי הסרסורמכר
 ונפרט  37, עמ' יג  כרך בפריר וכ"כ לרינ,, 1ס 5ר ידחס עירם  לייע, עטיים סייגם  כידי מדיגוי"ל

 ליטע(.  סעיייס מדה הוי נוד6י ס5, הסכוס, על ממתווכח 5ל5 תיווך לטלס מוכן סכןבמקרה
 דמי  לי o5c5 סלי עמו  ססתעססות nStnns  סתוויך  עם  ססתיל 3עה"3 טל טענתו גכוגה  6ס  גסלפיה,
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 התיווך. מדמי נפטר 3עה"3 6ין כמתיקה, עמו להתעסק המטיך המתווך חס גסתיווך,
 הסומרים מנהג עפ"י גקכע תיתך דמי טת(ל1ס "מרונים מכמה תפה עמ' י6 כרך ירוסליס פס"ד עי'ג.
 1יס במדינה. הק13ע החוק 6מר הולכים מסוייס, חמת קוטע והמזק קבוע, מגסג טלין 31מקוס מקוס,3כל

 סי' פענח לפנת 3"1"ת וכ"כ 2%, מסלס 5ד סכל סגסגו סכתכו וי( 1%, מפלס 5ד (כל מהמנהגסכת13
 ד פרק העכרי" כמטפט מתווך ודיגי ועי' 3%, (המנהג כתג קן סי' 16מן וניוסף מדיגך, הו6 סכןקכה
 כזה. סוגיס מנהגיסעל

 hto .2% כחן המדיגה סמגהג זחל הגרכי"ל lrrinhh כתכ קמ3 ועמ' קכח עמ' ז כרך ירוטליסוכפס"ד

 קריה (ל תיווך כמו 3מיומד גדולות 31עיסק16ת 2% מסלס 5ד כל המזק טלפי 285 עמ' י חלק פד"רוע"
 1%. רק(לימה,

 מכר מסוייס סכום לסלס מנהג טיט דכמקוס 6מרוגיס, מכמה 17 הערס 6 פרק מתווכים" "הלכותועי'
 עוסקו. מיד עסוק להליל כדי זס ע13ר מהלקומ ממון להו5י6 כמ ים למלכותם, מדינךסרסרות

 חריכה o)'h מתווך (סכירות 3רח(וגיס טמ613ר ס6ף קע, וסי' קמו סי' מו"מ מהרסדי'ס 3(1"ת כת3ד.
 1ט1"ת קלס, סי' גגוזס כחמדה רסס 1תט31ת הי"6, פיה ומכירה ה"b"D 6 (לוחין רמיקס ע"קנין,

 עדיף מ"מ מרדכי, מהגהות קפה סי' סוף 1סמ"ע נו, סי' מ"כ המכי"ט 1ט1"ת ג, סי' חו"זמהר"מ
 ככתת. המכס יעסוסלכתמילה

 קנין עסו ל6 6ס גס כדיע3ד טכר1 % לסלם מייד קנין, 5ריכה ליגה המתווך טכירות מלהלכה מכיוןמ"מ,
 3כת3. המכס על חתמו%1

 לוין. דובאברהם

ג

 לדיוןהנושאים

 תקף. הראשון ההסכם האםא.

 הקודם. ההסכם את מבטלת הבוררות חתימת האםב.

תשובה

 ה5דדיס מתמו ההמכס סכל מטוס פטרה, מדיגי ול6 גמור, קנין הוי כמתמו הרהטון דההסכס נרצהא.
 ר3 סם מעורב מהיה ומה יכ, סי' כטו"ע המו63יס הי"ד 6ו דיין ח5ל מעסו פסרה לדיני 6י"5 מ"כעימס,



 סי' 31ס1"ע גופו, להסכס להתייחס י( הרי ר3 שתו מהכח דדל '3, סי' ס) פסרה לדיני ענין זה 6ין6תר
 כפטר. ftO יד. דחתימת נפסק 3 סעי'מ

o)nbדל6 קנין, פטר דתי בו נתקיימו דל6 כיון (סר קנין מדין ה5דדיס מתימת  מהני לח ד3ניד"ד ;ר6ה 
  סלרריס רחתימת נר5ס  oth ם. p"D ילך סי' ס~ר,ח טי' לסמק מתסיס משרו ולי מסנה ס) (טרהוי
 ועי' קמג, סי' מ"ר מ~י6) דברי עי' כפוסקיס, כמ613ר סיטומת6 קנין מדין onlh מחייכת ההסכםט)

 וגמתכיס נגמרים העסקים סכל ומקובל מידוע 3, 6ות י" סי' סלמה וכרכת ט 6ות % סי' סמו6למספטי
 דבר. כל לקיים דעת גמירות הי6 111 3כת3, המכס עריכת ע"י ה5דדיסכין

 קנין, 6י"5 כיגיהס עקמן הדין כעלי מעסו ספסר מז סי' מלובלין מהר"מ כטס יכ ס"ק י3 סי' ס"ךועי'
 ומתילה דממל כיון לנתבע, מהתודע דוקק דוס 1 סי' פתרון כ"ס סוית כסס הכיף יכ p"D כפת"מ6מגס
 קנין. קריך לתובע מהגת3ע 36ל קגין6י"5
 ההסכס 6ת 31טלו חדס קגין עסו הרי הדין 3ית סל בוררות סטר על ומתמו הדין לדית כס63ו "3לב.

 זה כמתייר, הרונסון ההסכס 6ת רוחיס ס6ינס נתפרד "מד כ) ה5דדיס מהנהירו כפי 3יניהס,הרקבון
 מה לקייס עליהם סקכלו וכיון כטעות, סתתם מסוס וזה יותר, % ומגיע מתם ל6 כן דעת מעלמסוס
 הרונסון. ההסכס 3טל הדין 3ית להססיפסוק
 הרונסון. להסכם התייתמות ))6 כטענותיהס לדון סיס גמ65עפי"ז
 ההסכס על טמתס ממה הנה תיווך, דמי לו יסלם סל6 הת31ע עם שהתנה הנתבע מטוען נמהוהגה

 הנדון דכ) 3ר1ר הנה שחתימתו, (טעה (טוען ומה תיווך, דמי )(לס (התכוון ממעביו הזכיתהרקבון
 36ל פמות, (מייד 1נמ65 וכך כך (מייד ומ(3 3חט13ן, שטעה ס16מר היינו טעיתי טענת לגדי קכובסי'
 מה שגדר 1ה61 טעיתי, ע"ז לזמר (ייך סל6 שרור sl'no, בעיקר סטעה h~h 3מס3ון טעה סל6כניד"ד
 שגרועות כ"רו6יס וכו', וכה"ג וסרסרות סדכגות תביעות 11"ל: למד מעיי פ, סי' הסלחן כערוךסכתכ
 הת31ע ולפי העגין )פי הדיינים כהכנת תלוי כקלה ועגיניס ת"ס, רק סכועה גותגיס 6ין הןומלמות
 ע"כ.והנתבע.

 יגר.שטואל

 התגה, כך מלטענתו מסוס תי131 6ת מכחיס שהנתבע המכיון הרי התיווך, סכר ע5ס על הי6 התכיעס"ס
 התובע[. (ל רעועית  טסיות לענין לז סעי' .פ, סי' הסלמן ערוך ןודכרי דהממע"ה הדין6"כ
 ר3 16ת1 פסרת 6ין עלייהו, קבלו לtS'Dht 6 קגין קבלת היתה סל6 מכיון הפסרה, משוס התביעה 6סוגס

 והטוב. היסר לעסות דעתו 6ת 16 הורקתו 6ת כסו6ליס b~h 6תו דברו דל6 מהדיון והרוססמתייפת,
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 כיון כטעות, חתימתו ספיתה טוען דהו" לע"ג מחיי13 הסטר הרי סטר, על חתס דהגתכע כיון6מנס
 י סעי' פ3 סי' סו"ע ועי' הסטר, ג4מגות 6ת לבטל כדי מטעות "ת למוכיח הנתבע על מכמיטו(הת31ע
 מלכיאל דברי עי' היום, הדין כתי מג0ג ווכפי הימת 1לחיי13 לתובעו לת"כ יכול ו0נתכע מיד לסלםרעליו
 דין לז0 יט 0631 הסטר. עפ"י גס זכות לתובע 4ין 6"כ כדין סטר היה דל6 דירן ו3גידון קלגו. סי'ח"3

 ויכול עלמו, להיינ סיטומת4 דין ים 6ס סנסתפק קכו 6ות פסקים דיסקין מהרי"ל טוית עי'סיטומת6,
 ז0 כנידון ~דוק וי( ענין, כ16ת1 הסוחרים סל המנהג 6תר ד0ו~ין ג 16ת פ"י פתיחת ועי' לי. קיםלומר
 נוסם כלי 16 בי"ד פסק כלי קבוע מנהג סטין תורה בדין תלוי העיקר ואולי המנהג, מהו מתווכיםסל

 לסטר תוקף "ין חסכונית לה51י6 סיוריך כיוס 61ולי מהגי. ל6 כעלמך המכס סטר וע"כ הסטר, מ5דמחייב

 11rhlo, כ0סכס בזכו מה על מתילה כז0 סטין גרטה תדין, 3ית טל בוררות סטר על סוס טמתמוו4ף
 התדיינות סל אחרת 0715 להם היתה h~c כיון סלהס קילון מתוך היה הסוררות נוסח על סחתימתסכיון
 כתב ל510י6 15רך יהיה וכאס תביעתו, סל הממון 6ת להסיג כדי התונע לקפל, (157 מה 6ת לקרלכדי
 מסהו על ממחלו b)1nth 6ין ולכן סירוב, כת3 עליו יh)a 45 כדי והגת3ע הנתבע, כנגדסירופ

 6ת יטלס ל6 סהנת3ע דעכי ס4דעת6 הדין בכית התונע (6מר ומה הרונסון. כהסכם סזכומזכויותיהם
 העובדה eh ותליץ עליהן, להוסיף רק ~hS מזכויותיו לגרוע כ11נת1 היתם ל4 לס, מסכים היה ל6הפסרה
 הג6כ"ד בדברי ועי' זכויותיו, 6ת מפטל ההמכס על ע3רסהנת3ע

 מליט""
 כה6. הhtSn 6 כהכרח דל6

 גולדשמידט.סוכיה

ד

 סי' כחו"מ קיי"ל דהנה פסרה, (ל תוקף לה יס ה6ס 6מד, ר3 56ל ה5דדיס (גי כעטו מפטרה על ~זןיס
 מהר"מ מתוית הכיק י3 ס"ק סם ד3ס"ך 61ף קגין, היה ל6 וכניד"ד קנין, 5ריכ0 דפתרה 1 סעי'י3

 ספסרה היה ל6 3גיד"ד וכקן קנין, אריך 6ין ניניהן עלמן דינין כעלי סעדו דפסרה מז סי'מלכלין
 דדוק6 להדיץ מטמע ומס מלשלין המהר"מ דברי מ3י6 יח 16ת 0גה"ט י3 סי' נכג0"ג 6מגס33י"ד,

 הי0 ככר "ס 36ל קנין, 6י"5 4ז רק וטענות, תביעות ע"י hSc המלוה סל 0טו3 כר15ן געסיתכסהפסרה
 יעויי"ס. 3ר5ון, נחסן דל6 קנין גריך "פיר דיניהן טגתפסרו 6ף נתפטרו, ומזה ומענות טענות3יגיהס
 וטופ כלל, % לבלס ר5ה ול6 פעמיס כמה 0תו3ע סתכעו לפי hbh מר15ן היה סל6 3ון4י 3גיד"דוכאן

 אריך ספיר וככה"ג מהחוב, חלק עכ"פ סיק3ל כדי לפכרה להסכים התוצע הוכרמ סיפסר לר3כסה3י16
קנין.
 לפי קנין קריך פסרגיס דע"י 3טעמ6 ס 16ת פגולה ככ6ר סס דיעויין כטעמך, מילת" להוסיף יטועוד

 הפסר0 ועסה האמת זהו לומר להתפרר לו וגרמו טהטעו הס סהפסרניס ו63ונס, כטעות כמחילהדה81ה
 מוותר 0תו3ע הי0 ל6 הטוב טמר15נ1 3ניד"ד ומ"ג תוקף. לז0 לתת קגין אריך ולכן מדעתם,והממילה
 תסס וגס לכך, המכיס וכו' כסף לו "6ין הנתבע מ15קת לו הסביר 0רכ סז0 ע"י ורק מחוכו, חלקלנתבע
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 1ממתות

 קנין. קריך מפיר וככה"ג stnon, חלק על לוותר המכיס ולכן כלס, יקבלסל6
 ד)6 וסכרו ה("ך כדברי טעו דהרנה 1 סי' קמרון כ"ס משו"ת הניק יכ p"D כפת"( דפס )הוסיף, יםעוד
 קגין קריך )תוכע מהגתכע מהוך ספסרה 5כל וכו', לתובע מהנתכע וכין לגתכע מהתוכע כין קניןקריך
 וככה"ג לפסרה, התוכע 6ת תגרר הו5 הגתכע הרי כגיד"ד והכף יעויי"ם, לכיגס, כינס פסרה כמעטוגס

 קנין. קריךלכינורה
 כע"ד, ליד (גתן דהיינו מס פי כערך וכתג עליו. מטר נתן 06 וה"ה דוקק ל6ו וקנין הכמ"ש כתבוהנה
 bh"~ מהגי hs לפמרגיס 15 הבי"ד ליד5כל

 )6 והילך תן Ssb כע"ד, פ%נ' נסגיל זכה )המלים 5מר
 טמתפסרים מה 6כל לתוכע, הסטר פיתן לריך הפסר סך ככר טיודע יג סעי' דלקמן כהך וכןמהגי.

 הפכר מהרכ וכגיד"ד יעויי"ס. מהגי, ל6 הערכי כיד וגם5ר הפצר כתכ על חותמים וכע"דכערכ6ות
 מסירה היה ול5 מהס, 5חד לכל ונתן 5י%ס עסה 51מ"כ והנתבע התוכע חתמו ועליו סכתכ 5תגיסת

 לקנין. הפסרה סטר מהני ל5 לתוכע,מהגתכע
 קנין כל6 מטר מועיל חינו 6סמכת5 דהוה דכיון וס"ל הרמ"ח על דמולק 1 ס"ק כתומים סס יעויין6ך
 קודם ה5דדיס טתוממיס כמטר מיירי סהתומיס י"ל 5ך ד. ס"ק כגתה"מ והוכל המסמכתך,לסלק

 ולמחו), )וותר ~ריך יהיה כמה יודע מ5יג1 5סמכת5 13 'ם ~rh הפס"ד, קודם ועכ"פ הטענות,"5ומריס
 דברי לפי גס הסטר מועיל ספיר והמחילה מוויתור כמה וידע הפמרה מחרי ככר מהיה כניד"ד הכ55ך

התומיס.
 ירוטליס כפס"ד הבשכ"ד ht~nc דין, כיח מל בוררות מטר על כמתימה כמו סיטומת6 מכם כ5ן לדוןוקין
 חותמין כ5ס רק ד,ה כפועל, קנין his 51פי% תתימר ע"י סמתחייכיס המנהג (כך מה-סו עמ' ככרך
 טים החוק הו6 וכן המדיגה (מנהג וכוי, לפמרה כין )דין כין מכותכין כבי"ד מנעמה כירורין "טרעל
 מכת לחייכו לפטר 5י לנתבע התוכע כין התחייכות סטר סכתכו כגיד"ד 5ך ממפטי, תוקף)זה

 תוקף בו מיהיה הסטר דיני כל 51ריך להייכ, והסוחרים המדיגה מנהג כזה 5ין כזה ד(טרסיטומת5,
 ק55. בסי' כמכ51ר סטרקגין

 חיוב כלמון כקנין קבלו ד5ס ומה, ד"כ קע6 סי' ח"ג מלכיאל דכרי כסוית מכתב מה עפ"י י"לוביותר
 כירורין סטרי עפו שולי 16 וכו', הממ"ע סכתכ כמו מהני ג"כ הפסרניס יקמרו כקטר לאייסממתתייכיס
 תקנת עפ"י מועיל היותר כשופן טגעסה כסוף מכתבו 5ו תיוכ כלמון כתוכ וסם עליהס הכע"דמחתמו
 מה כגון ד5יירי י"ל ועוד כעלמך, דכריס קנין הוה כן עטו לeb1 5 כמיוכ, שגעתה כהודקה דהוית"ל
 ג"כ הוה מתם קנה 5י 5ו דכריס קגין דהוה יח,ור סל6 ה"קגה ד p"D כב סי' כס"ך h51oc הר"כ"ןסכתכ
 חיוכ לטון f"O הנכרריס יפמרו כקטר לעסות מקונה קגין כמעת כפירוט כס6מר b~h דכריס,קגין

 קגין הוי מהסטר ג5מר 06 5ף כניד"ד 51"כ מלכיאל. כניכרי יעויי"ם ישמרו, 5טר ככל לקייסונתחייכ
 על חותס 16 סטר כותב 5ס ולכן דכריס, קנין יהיה סל5 כדכעי להיות אריך קנין גס 5ך הרמ"א,כדעת
 ממתחייב כיון הסטר קנין מועיל כזה הפטרניס, ישמרו 6טר ככל לקייס מפו מחייב ה"( כירוריןמטר
 )דון ים כקנין, גחסיכו 5ס  5ף ספסל, לסתר  נכתב להפטר נגיד"ד הכ5 5ך (יעסקו. מה ע) עלנגופו
 הפוסקיס כזה (דנו ומה כסטר מנה לך 5ני חיים כותכ eh כמו לדונו יט ושולי דכריס. כקנין יהיהסל5
 (קכל כסטר סכתכ מיירי חמס hih ד, וסי' ג סי' ת"5 מגיס דכרי סוית עי' לתייכו, מועיל והשיךשימתי
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 'רושלים - די,פסקיח

 קגין. לסגן נכתב 6כן ה6ס לצדוק ים וכניד"ד כהודקה, דהוהקנין
 ד"ה קי סי' ח"ד מהרסיס כס"ת סכתכ כפי כזה לדון יס ספסרה, וחלה כקנין הוי סמסטר גימם 6יוגס

,o)nht:דייל o)nbl דהפסר דכיון ועוד וכו', כיגיהס הדין ויקוב לגמרי הפצר לבטל וצתו ר"ח 3יד שנגייד 
 1ל6 מעות המורה רק הסלים ע"י סלח וגס ליתן סל6 כתחילה גס התעקם 1ה61 6דומיס 3' סיחןהיה

 ח"6 מכיייט דכתסו3ת o)nh והן ה6דומיס, כ' ליתן כעת רוקה 6ס גס הפסר גתכטל ככר 6"כהמעות,
 כמסר ר51ה סוייגו כדיבור 1nhc ומה וכו', עוכר הוי hS הפסר נגד כפועל OnD ל6 ד6ס מכו6ר לכסי'
 כריס יעויי"ס 6כל עמו, הדין לקיים 1ר51ה בו חוזר 061 הפסר עוד נתבטל ל6 ימיס ot'h כסרבנותוועמד
 רק הכוונה לכ בסי' ומש כעוכר, הו"ל ליקח ר5ה ול6 ספסרו מה לו ליתן ר5ה ד6ס להדיץ דמסמע לגסי'

 ל6 ד6ס 1 סעי' י3 כסי' מכ61ר והרי כעוכר, דיגו כשו"ת עכר גס 6י 6כל עוכר, הוי ל6 לכדכדיכור
 מיד. לקיים מחוייב זמן הפסרגיס לוק5כו
 "טעיתי", הסטר על סמתס ומה מהפטר כו מחוזר סגתכע טוען דהרי ho' כתרתי: לדון יס כניד"ד61"כ
 כפי טפסרה לקייס ר51ה סוייגו מעסם עסה הוי כוררות סטר על וחתם הדין ~ית סכ6 דכ,הוהכ',
 כמעת הזמן כיער דל6 כיון כלע"ה דגם ועוד המהרסיס כותב כממסך ומס כלוס. חייב סוייגומטוען
 כמידיד. ה"ה 6"כ ע"כ. כג. סי' ועי' לח"כ, הזמן ול63ר להוסיף כידו והיה הפסר נגמר כל6 הו"להפסק
 סגסכעו ההכועס לענין דקקי סם גר6ה המכייך דברי רכל המהרסיס: וכותב ממסיך ועוד, כדיהוסס
 כתסוסות עי' כזה וגם מודה, הו6 דגס י"ל כעלמנו כפסר 6כל לעכס, להכ' גס מותר 6י לקייססניהם

 1% ו6ס מיד, לקייס מייכ כסתם הפסר דהיה דכיון מכ61ר ותמ65 י סי' וחו"מ קג סי' יו"דמהרסד"ס
 קורס קדמת מסוית יעויי' וגס לקייס. וירקה זה ימ,ור 6י 6פיל1 הסכועה לקייס להת' והותר עוברמיקרי
hr'n'סהגתכע כניד"ד דהכ6 להדיץ מסמע יעויי"ס. כקורך המכי"ט דכרי סרחה כ6 סי' וח"כ גט סי 

 שטעות, היתה הפשרה סכל סטוען וכפרט להתודע, לקלס ר51ה bb 1ה61 סגתייס עכרו וככר ה,מןהקריך
 סמכים מ3 סי' ח"ג 3סמיס הרי 3סו"ת ויעויין מתדר. הכל ולתכוע הפסרה ~טל Dsino סיכולכודניי

 6ין זמן קבעו ל6 הפסרניס ד6ס כתב 6ך הפסד, הוה שמעות זמן דה6רכה ג סי' מ"6 מהרי"טמחסוכת
 עיי"ס. h)1nth ,11 ע"י הפסרה לכטלככוחו
 בוררות חתם הפסרה צחרי ד6ס התנוכה נסוף גג סי' r"u~Jb תניג6 מרדכי לסוסי סוית שי' מזהלכר
 מעסה. הר6סונות הפגרות 6ת מבטל ה"1 מחדם לירוןור51ה
 סגהגו כפי התיווך דמי כל להתוכע לסלס הגתכע סמיי3 כ3ר6סונה הדין מוזר מנוטלת, להפתרהוכיון
 סליט"Jhao .6"7 כזה סה6ריך וכפי מהעיסק6, 2% דהיינו עיה"ק, סכירוסליס ~htoכמקוס

 מרמורשטיין. עבינפתל'
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