
אממנות

 ירושלים דיןבית
 יוחסין  ולבירור משמת~ים

 בית בהריסות שנתגלהאוצר
 -מש 157 מס'  ממונותתיק

 הדיוןנושא

 ונמכר שנפטרה לאלמנה בנייתו מראשית שייך שהיה בית בהריסות כסף של אוצר מצאוילדים

 שהיו ההריסות כין שנמצא מכיון לו שייכת שהמציאה טוען הילדים של אביהם בנין.לקבלן
 טוען הקבלן ממנו. התיאשו הראשונים והבעלים הפקר היו וכבר לאשפה, להתפנותמיועדות
 טוענים האלמנה ויורשי הבית. את כשקנה חצר בקנין האוצר את שקנה מכיון לו שייךשהאוצר
 הופקר. ולא נמכר לא שמעולם מכיון להם שייךשהאוצר

 לדיון:השאלות

 בקנין המטמון את קנה האם לקונה, ולא למוכר לא ידוע בלתי מטמון ובתוכה חצר קנהא.
חצר.
 כתליו. בתוך טמון שהיה המטמון את גם לדעת מבלי ירש האם בית, ירשב.

 בו. זוכה אותו יאוש,והמוצא הוי האם לאשפה, שהתגלגל במטמון מדעת שלא יאושג.

תשובה:

 וה: פיז פטלו וחכידס גזילה כרמכייסא.
 סמ51"

 סל "ומר מגי סלו "לו סרי יפן נכותל "1 כגל מטמון
 כעל יקנס ל6 למס סיתכחר כמו מדעתו סלח לו O)1p חרס סל והקירו ומוחיל וכו'. הס סקדמוניס"מורייס
 מהו" "ע"פ סידן מכותל סכתוך המטמן ,ססמ5ר

 סוייגו מפני סה5ר. לבעל 11 מ5י6ס ותפיס "מורייס סל
 "דם סל "כידם ומס מ51"ו. סל סו" ולפיכך חדס ומכל ממגו "כזד ממטמון זה וסרי ל"הריס ול" לוידוע
 11 ימת "דם כל "5ל 1מ15יס ממגו ס"כודס מי onb~nl ממגו ת"כד "סר תורס"מרס

~sDJt 
 ס"כודה ליס

 מעולס סלו סיס סל6 קדמוני למטמון ק"ו 6דס, ומכלממגו
 זהו"

 סל סו" לפיכך 6דס ומכל ממגו "כוד
מ51"1.
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 ,רושלים - דיןפסקיב

 תזכה הגל ס3תוך 36ידה 36ל סי6 תנכס למי סריס לכידה חסוכה עליו סיס ק"ו זמו הר36"ד:וכהסגות
 תזכה ויקמר 1753 בעליו (יהיה וקריך ממסתמרת מ5ר (ליגה לפי ככלן והטעם ידן. בכותל וכןלבעליו
 ע"כ.לי.

 דכיון O'"Sb1 וכ"כ מדעתו. מל6 ח5ירו ליס קגי6 ל6 סימ65 הוום סלינו ד3ד3ר תירן וריי מס:31סגמייי
 לה6 ודמיך למכור. הים ל6 ממוכר דעת וגס ממטמון לקנות לכו על העלה ל6 וכ(קג6ו ה11ה דברדגיגו

 לדידיה ד6יתיה היכף כל ומטני כר"מ יוסי ר' מדברי חרירו ליה ותקני 3( )מט טגגח טור פרקד6מרינן
 ליה קניך ל6 קגי ל6 למיקניה 3עי ד6י לדידיה דליתיה היכף וכל ח5ירו ליה קגיי6 קני למיקגייה 3עידחי
 ל6 נמי מקרקעי 6ג3 ומטלטלי ליה h'~r ל6 גמי ת5ר הלכך המטמון לקגות ל13 על מעלס 6ין וס"נתיירו.
 כלגדה. מוקדון ד6לכסנרוס מעסה ודוגמתו ליה.חקנו
 למוכר ל" עליו ידוע 61ינו 3תוכס מטמון מטמון לו קונה 6דס סל תקירו סחין 31הגמ"י 3רמ3"סמפורס
 (לדעת hih למכור. היה ל6 המוכר דעת וגס המטמון לקגות ל13 על העלה ל6 (הקונה כיון לקונה,ול6

 מהמטמון ידע ohtl זכה חקרי, לי תזכה וקמר כלדה כעליו ועמד המסתמרת ח5ר 11 היתה ohהר36"ד
h~hעלמה התקר 6ת סקנה לפני 3ח5ר מונח מסיה eb פ"כ 3"מ הגט עי' ח5ר, כקנין המטמון 6ת קונה 
 ו6כמ"ל(. ט,סי'

 מכותל כתוך מעות נמ65ו ס6ס - במוריס הד3ריס (6ין לי וירקה הי"6: (ס ט"6 הרמ3"ס כת3כ.
 ס) hnr לו utw('1 ס6גו יערס מהיה 16 (לו מהמטמון בעה"נ כנטען 6)6 - 3עה"3 ס) ולפג'סמח5'1

 סכותל, כתוך טמון (היה מטמון ירס ס6ס 3רמ3"ס מפורס 6. סע" רם סי' 3"1"ע וכ"פ וכו'. הן36י1
 סנת63ר וכמו ח5ר, כקנין כזה מטמון קונה (קינו e"phl המטמון. 6ת יור( ה"1 מוריסו, סל סהו6וי"ל

 13 סטין שיר לענין רעו מו"ס הנתה"מ סכתם כמו הו6 והסיטור יורמו. הו6 כירוסה מ"מ 6, 6ותלעיל

 הפקר היגויר ויהיה הפיר 6ת יורסיס היורסיס יהיו טל6 דכ"מת הדעת על היעלה ומ"מ למוכרוממס

 יזוע, סלתי מטמון לעגין וה"ה יורסו. סיורם (לו סהו6 ומס ד136סי כרע' דהיורס ודקי 6ל6 הגר,כנכסי
 כדי קנין מעסה לעטות קריך קינו סהיור( כיון יורס, הו6 סירוסה מ"מ המלר, כקגין נמכר (6יגו6עייפ
 עומד. סוotpn) 1'Sb 6 6ל6לירם

 ונחלקו 3. כ3 דף מ5י6ות 6לו פרק 3"מ גמ' ע" י6וס. הוי לnD7D 6 טל6 סיקס כ36יי להלכה קי'"לנ.
 1המ651 י16ס סוי מדעת (לcth' 6 ה6ס 6דס ומכל ממגו 7136ה (היתה 363ידה הרמיקס כדעת6מרוניס

onthסס כ"מ 1ח1"3 טז סי' כ"מ סיעוריס קונטרסי עי' יקום. סוי ל6 כזה כמקרה מגס 16 סלו, 6ל1 הרי 
 סל6 יבוס כזה סכמקרה 6חרוגיס ועוד לח סי' חו"מ יעדן מסגת עי' 6ך 'cth, סוי ל6 כ,ה כמקרהסגס
 ים 6דס, ומכל ממגו 63כודה גס יבוס הוי ל6 מדעת hSt טי6וט הסוכרים דעת ולפי יבוס. הוימדעת
 הו63 ה"מ, מגו'י6 3פט"ז הדיגים 6ת המווט הרמכ"ס כהרי הכותל. תתוך סהיה המטמון (ה"הלהוכימ
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 )ממתות

 ". 5ות)עיל
 עי' מהחסידה, מתיי6ט "ותו פמענו סל" "עייפ סלו "% הרי "דם ומכל ממנו פכ5כודה לסלכם"מנס
 מכלי טנתגלגל "ל6 נ"3ד, זל, מדעת סהוגח כמטמון הדין מה לחקור ים (, סעי' רנט סי' חו"מטו"ע
 מיכול מכיון "1 יקום, הוי מדעת סלח יקום כזה כחופן 5ומריס eho בו, ממממנת כל ויד לקצפה,דעת
 יחום. הוי 1ל5 "דידה (1 "יןלהלילו,
 "ס 3ו יגע ל5 מכוסה 6ס 3"ספה כלי מ~6 3 כה כממגה טמנינו ממה נר"ה וכן יחום. הוי ל"מדעת ם)" ויחוט "בידה זו "ין להלילו, יכו) והיה להלילו טורח הים מהמטמון )1 נודע היה סקי% סביוןוגרילה
 גו"6 הרמיקס ופסקה לפנותה. עליה ונמלך לפגות עתויה n)tbc 3"ספה מס וכגמ' ומכרי(. נוטלמגולה
 ישם כה "ומריס חין לפנותה העמד כליספה obln)c מלמרות מממס י". סעי' רם סי' וטום"ע ה"(פטיו

 יקום. הוי מדעתם)"
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