
 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור ממיטתללימ

 קדימה ודמי דברים זכרון אחרי מקרקעין עיסקתביטול
 -עא 1656 מש' ממונותתיק

 חשון( כו)מהד'

 הדיוןנוערי

 הדברים זכרון על שחתמו ולאחר ביניהם, שקבעו במחיר דירה ממנו לקנות ב' עם הסכיםא'
 הזמנים בלוח עמד לא שא' בטענה העיסקה את ב' ביטל הדירה, עבור קדימה דמי לכ' שילםוא'
 כפי הדירה של הרישום את סידר לא ווב' משום התשלומים את שעיכב סעי א' התשלומים.של

 הדברים בזכרון וגם ב', שם על רשומה אינה כלל שהדירה לא' שנודע לאחר לושהתחייב
 מאחר עכ"פ, התשלומים. את עיכב הוא סודר לא שהדבר ומאחר הדבר, את לסדר ב'התחייב
 העיסקה. את לכפל רשאי אינו קדימה דמי לו שילם וגם דברים זכרון עלשחתמו

 נענה הדין ובית תורה, בדין לבירור עד בענין ב' כנגד מניעה צו להוציא הדין מבית בקשא'
 לדין. הצדדים את והזמיןלבקשתו

 לדיוןהשאלות

 דירה. בקניית קדימה ודמי דברים זכרון של תוקפםא.

 בטל. המקח האם אווזי ונפיק שעייל מוכרב.

תשובה

 ד3ריס דזכרון קנין, סרך תפילו 03 "ין ד3ריס זכרון על דהתימה פ עמי ג כרך ירוסליס פס"ד עי'א.
 קגין b~h זס 0י0 % 3קגין ז0 0י0 ו"פילו סטר, לכתוב התמיינות ורק סטר, עדיין ,0 "ין מו,ה3ל'

 כ"סדכריס,
 כסל"

 סוף הדין סטרך דכתכי כחתרן סרי סגפן, הקדימה דמי מסוס 1"0 קגין, ole 0יה
 hSh "ין בקרקע מפרע מי וגס סערע, מי לענין hSh קוגכ "יגו וכמף פסטר, "ס כי למוד כסף קגיןס"ין
 ס% עמ' ח"" מספט דברי קוכן ועי' ססרע. מי מקבל 5ין דמיס מקלת רק גתן 05 "כל הכסף, כלכסגתן

www.daat.ac.il  *  דעת - מכללת הרצוג



 ירושלים - דיןפסקיב

 סו. עמ' י6כרך ירוסליס פס"ד ועי' b"wtbc. 111גרמהגרת
 מקלת לו ונתן 111 כקלף להגירו הדס המוכר י: מעיי ק5סי' וסו"ע ה"6 פיח מכירה סרמכייס פסקב.

 כולה 6ת סלוקם קנס hS 6חד bih 711 לו גס6ר ל6 ויפילו סדמיס ס6ר ותונע הכגס ע65 וסיסהדמים
D"Dhוכתכ סטיק. 16 הסטר סכתכ 

 כהגרי"
p"D נגד 6ף כלל קגס דל6 סרמכייס דדעת כליקוט יכ 

 סי' גתה"מ ועיי מעומיו. כנגד סקנה הרק"ם דעת Ssh חזרה, כ% 6ף המקח כל גתכטל ותיכףמעותיו,
 ג, ס"ק ס"ך על קער סי' יו"ד רעק"6 וסגסוח ס, ס"ק קכ סי' גיטין ומורת ג ס"ק ק65 וסי' 1 ס"קק5
 טו. ס"ק תנד סי'ומ"כ
 הדירה, סל הריסוס 6ת סידר hs מהמוכר מכיון התסלומיס עיכוב על טונס טענה % ים סהקוגסומגס
 קעו. עמ' ט כרך ירוסליס פס"ד עי' otbcno, כלי הדירה 6ת לו לתת מייכ ממוכר 6יןמ"מ
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