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ממופתילנידוריוחסין

לוו"
נושה שקנה אתהדירה הממושכנת
תיק ממתות מס' -1697עא

משאהדיון

י

(מהד' (rl~fi

א' הלוה לכ'  130.000$ביום  ,26.5.02לשנתיים ,כדי לקבל רווח של  9%לשנה עפ"י היתר
עיסקא .הם כתבו הסכם הלואהביוםהנ"ל -כשהעיקר חסרמןהספר ,שלאהיה מוזכרבו סכום
מישכןב'לא' אתהדירהסולג'סובההואגרעם
ההלואה רקאחוזהרווח-ונאמרבו
שלבטחוןי
משפחתו ששוויה באותו זמן היה בערך כסכום ההלואה .המישכון לטובת א' נרשם באופן
רשמיכמישכוןראשון ,ואחרי כמהשנים נרשםעיקולנוסףעלהדירהלמלוה אחר.ג' אף חתם
עליפוי כח בלתי חוזר שא' יוכל לממש את המישכון לטובתו בבוא המועד .לאחר שעברו
שנתיים שהחוב לא נפרע וגם הרווח לא שולם כמה חדשים ,כתבו השלושה ,א'ב'וג' ,חוזה,
ולפיוכיון שהחוב בסך  130.000$לאנפרע ,והוסכםעל הצדדים שהדירה שלג' תשמשלפרעון
החוב ,ע"כ בעלות הדירה שלג' והחזקה עליה עוברת לא' ,ובכך יסולק החוב וג' ישלם לא'
שכ"ד כפי שקבעו בהסכם שכירות נפרד ,אך הותירולג' אפשרות לחזור ולקנות את הדירה
בסכום של  130.000$בתוך שלוששנים.היום ,אחרי שעברויותר משלוששנים שג' לא מימש
את ,כותו לקנות את הדירה ,טוען א' שהדירה חלוטה לו לחלוטין ונוקט בהליכים החוקיים
להעביר את הדירהעל שמו.
ג' מבקשלמנועמא' את מימוש המישכון משום שלטענתוהיה מוכן לשלםלא'  110.000$לפני
כלותהשנתיים שבהסכם אלא שא' סרב לקבל ממנו פחות מ ,130.000$-ולכןהיוםאין זכות
לממש את המישכון .משיב א' שהיה מוכן בשעתו לקבל סך  110.000$ולהוריד את המישכון
מהדירה בתנאי שיובטח לו תשלום היתרהע"י ערבות טובה ,וזה לא הובטחלו ,ולכן סרב
להוריד את המישכון ,וההצעה שלג' ירדה .טוען א' שלמעשה הדירה שייכתלו מכח ההסכם
בחוזה שערכוביניהםולכן אם הדירההתייקרההתייקרהלוולאלג'.
ג' טוען שהחוזה שא' מדברעליואיןלו תוקף של חוזה מכירהביןג'לא' ,שהרי נעשהביןא',
ב'וג' ,ולאביןא'וג' ,וכל הצדדים התכוונו בו רק לצורך בטחון ודעתם היתה שג'יצליח לפרוע
את החוב.עודטועןג' שאםיקיימו את המכירהיוטלועלהדירהמיסיםרבים כמעט בכל הסכום
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של המכירה.
ג' כתב לביתהדין שבינולביןב' היה היתרעיסקא ,ועל סמך זה נתןלו ב' את הכסף שלווה
מא'.
י כתב לבית הדין שבשנים הראשונות עמדג' בהסכם ושילם לו  9%לשנה ובס"ה ,11.000$
א
ובשנים הראשונות של השכירות שילם לו דמי שכירות בסך  .25.800$ג' כתב לבית הדין
ששילם כ 31.000$-עבור שכירות,וכן  9%לשנה עבור השנים  02ו.03-

פסקדין
א.לאי זכות ראשונה לגבות את חובו מהדירה באם לאיפרע אותוג' עד לתארירמסויים ,שאז
ימכורביתהדין את הדירה לאחר שמאות מוסמכת.
ב .החובכוללרווחים של  9%לשנה עדליום פרעון החוב ,בתוספת של פשרהמסויימת גםעל
רווחדרווח ,ובניכוי מה ששילםלו כרווחוכשכירות.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-מרדכיאייכלר

( )-מרדכי אהרןהייזלר

השאלהבהלכה
ב"העברתהבעלותייעלביתו שלג' תמורתסילוק החובעםזכות שלג' לחזור ולקנות אתהבית
בתוך 3שנים ,ובינתיים ישלםג'לא' שכ"ד ,האם קנהא' את הבית באותה והעברת הבעלות"
אולא.

תשובה
י 11Dhוכו'.מקןתנ6
hn~hנגמ'נ"ממס:3מכרלוציתמכר %טדס'51יללכטיסיול'מעומסמ,ירסל
"מר ר3סוגלכריסדרסיסולעדל5כרכייסודם,ד6יר'יסודם ס5מר5ד5מדכרכיתמותר,ופרשי:
ימעותסמזירסליוטולמעותיך,
מכרלוכיתונמןלוכלדמיו""1למוכרע"מכן"ג
ימוכרלךטכסיסיול
לסור 1'hrזסמכרוככלכלפירותפכרמעותיועומדונוטל.ע"כ.וכמטכסוייתכיתלפריסיו"ד
"ורסמ3ו6רנרט"ידכיוןהכידסלוקםלנטל סמקם5יןזסמכרכלל6qbtohl~ohShס
ן5
מ~
דגד
' מ3
סי
ל5מחזיר 6תממעותסריל5קנסמלוקחכיון טמעות55לוסלו6ס.
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וכןמדוייקמדהרי סרמ"3סמלוס %1ספיוס"ס :ממוכרבית 16טדס וקמר סמוכרללוקםלכטיסיולי
יקרקעי 6( ,קנסוב(ספירותטחכ(רבית Oilipומ51יחין 6ותס3דייגין .ע"כ .מכו6ר
מעותתחזירל
דליןזס מקםכל(,וכן פסק מממכרכטו"עיו"דסי' קערמעיי :6מכר סדםלמכירוS"h1לכטיסיולי
מעוהתה,ירלי מקרקעלחקנסוכ(ספירותט6כלרכיתק515סהו6ומ51יחיןonlhכדייגיס.
ושקטתסטיתלפריסעלorדסק6ית6כגמ'ערכין(366מסגס:סמוכרכיסככתיעריהומססריזס
גוחלמידוגו"(כ(טניסעטרמודם,סריorכמיןרטיתוחיגורכית.וכגמ'סם:סריזוכמיןרכיתוכו',
וסתגי6סרי 11רכיתגמורם"h~hמתורסהתירתו6 ,מרר'יוחנן (6קטיף ס6ר'יסודהוס6ר3גן,
זתני6סריטסיםncuכמכירומגסועמסלוסדסומכר,כזמןססמוכררוכלפירותמותר(,זקהרוכל
פירותחסור,ר'יסודםהומר6ףכ,מןטסלוקמS~lhפירותמותרוכוי,מ6יכיגייסו5ד6מדכרכיתחיכך
כיגייסו ,ת"קסכר5ד6מדכרכיהחפורור'יסורססכר5דחמדכרכיתמותר.ע"כ.וקבס דס 6מ613ר
כדין3תיערימומס ד6סלחג6לסמקםקייסor1,דלהכמשחרכרמייוסרמכ"ס דסמקמכטל.
וכתבבכיתלפריסדלכ6ורססיסטפסרלהחקobיםזמןמוגעלסיכוללסכיךממעותח1לח,סככתיערי
ממטח"כחס6יןמונצלכזמןולעולסיכו(סמ1כרלסמ,יר ממעות
מומססיגתטמ1ג"((3גס(כן מ"
"6כ6יןכ6ןמכרכלל6.כןזססהוייגו,דס6תוס'ככ"מטסכתבומד"סלכטיסיולימעותסמ,ירסלי"סור
ס מקסhShמכר,
דל6כר'יסודה :ו%דמי(מטכגת 6כ%גכייתחלקמןס,כ,דככח6סלהיפרסחין,
יכו(יסלעולסלפדותח1סו6ח1יורטיו6 ,כלכ6ןגסייסוךיכול(פדותיורטיו6יןיכולין
36ל
מ.טכעג
ססוי רק5ד6מד
ת".סרידמייריכטסלוקמיכול(עולסלפדותחףכלחסגכלתזמן,ועסכ(,
"כ
לפדות
כרכית,מטוססיטכ6ן5דחמדמכר06 ,ל6יפדס,וחסנחמרטליןעליותורתמכרכללחסיכוללסמזיר
סמעות  6(3סג3לתומן"6,כ6ףכר'יס71המיתוקםספיר,מסוס דסקרכיתמצגיס5ךןיס,כיוןטלין
"ע"1תורתמכר"61 ,כיקטםמחי
עטלני6וoתtוhרתדמסכמרקמכלכלט,(,וממודכיםןדכגתסיחעסרייכמו(ומלהמחסזסירמקכמלחקיסיסג.כלתזמןדי
ימעות
וסגם3מחגסלפריססל'מלוסולוססי'כתב:גרסינןכפרקסרכיתמכרלו3ית"61ללכסיסיול
יחסורמ6ןתגחדלחכר"יד"מר5ד6הדכרכיתמותר,ע"כ,ו(כ6ורסגרפסד6סעכרוסתגס
סמזירסל
כןסריהמקםתלויועומדדחססכיך סדמיססמקםכט(מעיקרך,וחס(חh'soסוף סדמיסומת
גתקייס סמקממעיקרך,וכןגרפסמדגריסתוס'טס,וממו"סמוקילסדלחכר'יסודסדחמר5ד 6מד
ימעות
כרכיתמותר6,כלמדבריסרמכ"סז"ל"כ"ככמלכותמלוס:סמוכרטית1ח"(סמוכרכטיסיול
ס rO)p bsמטמעסחיןכחןמכירםכלל,וכןגראסמדכריסטורכיו"דסי'קעדטכת:3
סמ,ירסליסרי,
חסורמלוקחל"כו(פירותטחיןכאןמכר ה%סלמסכיוןטהריך(סמ,ירככלעתטירחת,ע"כ,וכןנר6ס
דעתסרטכ"חטסטיםטסס"3ייעויי"טf"'DSt.גראסדספירותמסט(מוכר.ונרססדכ(סגירכוותhS6
ס(6
מווגרשיסכ6דלהכר'יסודה,דכ(כסייג6פיל1ר'יסודסמודםדכיוןטסתנס(סמ,ירלעולםסרי,
גמרוסקגכ .ע"כ .המגס כתכככיתהפריסדוסדומקלזמר כדעתספוסקיססנז'דלחגרסיכנמי ד(6
כר'יסודס.
ולכןכהבלכ6רכביתאפריס:("11גלעג"דדר"סכריסדר"יס"(ד6ע"פסיסכידזסלסמ,ירמ"מטפיר
סמכםדעתיסוקני,וכד6מריגן ככ"מידלעניןקמריות טעותסופר ,דוקק כסטרס(והס ח3לכסטרי
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,יעכיר6ינטדז'3ןחרע6ליומךA"uhl ,דקיייילמסדףטו6הריותטיסחףכסטרימקמ ,מ"מ
מקםל"
מיינומסוסד6ף כמקם6מריגןלחטד'כינסtrtrככדי ,טקסג6מר1'hcסחהריות "6D"Wכיוכללסיות
טת 65מתמתידו 3ל6כלוס ,מט"6כorsטעכ"פימ)ירלומעותיו,ספיר6מריגןמגמרוקנס עלהספק
וזכיןחרע6ליומך,חךכל)סehס1חיכוללסכולפירותכיניוכיניספיראייךלומרדז3יןליומך,מטח"כ
11DhhtO06לאכולהפירותוחףehיעכורויאכלohימ)ירלוממעותי5טרךלמחזירחףהפירותסחכל,
ך)כיןליומך,דמאי ק)6כין סח'דגho 6חסורלאכולהפירות ,מלכךל 6סמכה
"6כפטיטח דל"6יי
דעתיסלחגותעל מהספקנולר'יהודם טהריספירותסי6כלציניוכיני הס ס%וזכיןליומך6,כל
3%גןד5ד6מדנרניתחסור'6יכלעולס~hOt)olpחסורלאכולספירותולחסייך)כיןליומך,וכיוןדל6סמכה
דעתיה'6ןכ6ןמכרכלל3כלגווני6ף3לחהמירor1,נכוןלעג"ד.
ןחילוקכיןק35זמןלפדיונו ל%ק5נ,והאדקסי6לןמנתיערימומס
ומעתםהגסמקוס"חילומרד"י
ד6מריגןצרכיה גמורה o"Dht h'Oמכיתהלוט כטלף  ,1trnoדמה6י טעמךחמריגן רסוס 5ד 6מד
כרכית,לh'tp6מידילסימסטכתכגוטעמך,דכיוןטליןללוקם)סכהכלוסכסריחסור%כולמסירות
ייךלומררזכיןליומך,ל5סמכםדעתיסיל5קנס ,תםסייךדוקקכמכרכיס
מתמתליסוררכיתול6ס
וסתנהלכטיהיולימעותוכו',מסד"כככתיערימומהנסיטיסכאכילתספירותמטוסרכית ,מ"מסרי
סתורההתירתווהפירותסחכלהססלועזזמןהזרתמעותיו,וכיוןדסוףסוףפיריקחכילכסיתר6ספיר
סמכךדעתיהוגמרוזכין עלתגחיזה,דעכיד דזכיןליומך%1 ,ך  06ל6סח)יר המעותמלוטלו
"לענ"דפס"ד.עכ"לסכיתאפריס.
נם
יר
6פ
ומקרי5דחמדכרכית.ודכריסחלוהסכפתורו
o)nhtהכיחססכתטוכה דדעתהממנ"אלחלקכין קבעלו)מן16לח,וכן דעתהמכי"טטסוכ16דבריו
ל5עכסלוומן סמקםכטלכיוןט6יטיכוללאכולפירות
גממ;",6ת"תלסלכםכתגככיסיפרי
י
סנרסיפכילל
ל.
מסוסרכיתלכןל6סמכהדעתיהולהק
לפי")נרכסכגיד"דדכיוןטכתכ כאטרהמכירה טקסיבלסלו 6ת מכסף עדבלוטטניסימ)ורסכית
לסיותסלהמוכרoht ,לחיטלסלו עד"לוטבגיסיומלטסכיתלסיותטלסלוקם,וכתוךטלוסטניס %6
סoia5לוחת ממעות
יסלסהלוקםלמוכרדמיסכירותמרטיה,והריזהחסור ,דה6כתוךסומןטיכ
ולהמ)יר6תסכיתעדייןגהטכ ohlSOSלמוכר(6כ1לחתהפירות,דהיינוסרסורלולקמת6תדמי
הכיתאפריt
סDhסtר~יכיוןספסורלולאכולחתהפירותסו3ל 6סמכהדעתיס
הסכירות טהסרכית,ולפי
רלו
דייןטייךקניןמספקחלoh6כיגתייסיכולליכולספירות6,כלohיסו
קין et~nlhסקנהממסק
ליכולהפירותל6למריכןסקנס הקרקעכספק,מטוסדל6סמכסדעתיס'6,יככתוךססלוסמגיסודקי

ססלוקמל6O)p 6תהכיתמהמוכר,
ךלסיות מקרקעסלסלוקמ) ,ס
מעתם6ףלאחרסטלוססגיסכטלאסילםלוהמוכר 6תהמעותס6זהרי

גסכןחינו,דכיוןסל6קנהמידה"זהסמכתהולrOlp 6וכמכוירכטו"עסי'רזמעייט:הלגסועלסדה
מחהזהוכיס וסוף סוהיותר ,ויש  hb ti'ehטוהיותר ,ככס"גמיקרי 6סמכת(6כ"י) ,ק"ל  ehל6
תפרעג עד"לוטטניס(יסיתטלי)סוי 1hn)nDhלtO)P 6אכל6ס 6מרליס6סל6תפרעגי עדטלורה
יסחטלימעכסיו קנה .ע"כ.וס"הכגיד"דחינויכוללומרלוסיקגהמעכסיוטמריעכטיויכול
 o1)cת
לפרועסמעותור51סהמוכרליכולסירותונסרכית,ולכן קגסכמ13חר"61.כ 6OAמרסלוףסניםהוי

ל"

ממונות

ה

%1 hnin~hקנה,ו"5כhSמ( סמקםכלל.
%ןימ)ירסלועלמלוה 6תכלדמימוכוכסך ש130.000וגס 4ת0רוומטלהעיסקנועלכלהזמן,מטוס
יכהצית
ט,סנעטהכהיתרעיסקהכדין5 ,כלהרית"להלוס ה hSt51נמכרכלל,סיכול 5מרקיםל
לפריסהנ)'.

ןכספרכריתיהודהפכיימסכיךדעתכמהוכמהפוסקיםכנדוןזה,וכתבדי"פהס31ריסד5ס
והגסיעויי
מקבעזמןסרי )סמותר,ועודים דעות הס31ריס דחסהיההתגחיסימכור olrn1הרי )סמותרוקין
%סור6h~hסהתגליהיםסית3טלהמקםמעיקרך,ונרשהלהלכה,דסגסנמלקוסקנ1ס"חבסיינp"e6
י כספקספיקהStDtnח,קתמר5hnp5ו(,5וכןממגיסכמל"ממכירתפ"1ס"3סכיךמחלוקת 06
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סל61ס ,ג6מרגס3גיד"ד,ועלכן6ג1רו6יס 6תהסיכוס3יגיססכך :ס6סיתןג' 5תהכסףבתוך טקס
מגיס'hSיתבררלמפרעספרורסס65ססר,טונסמסטר'6לכ'סיתם 05PSסלו6סחרטם,ו"6כtnh)o
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י
עט
עמוסיתר~',hpDוח"ככטג'פרע(6'6תהמותה351ענסמפלסל6 '3תמסטסו6עלמומיידלוע"י
ימייכל"51,'5כ 11Dhלג'ליתןרציתrhiטפרי1סגתט3טסותנותןלב'6ת
htotפורע6תהמוכי3
'מייבל'6ופוטר6ת'3מלסלמס.ע"כשסורח6נ1נריכיס %מר
סרבית bloc013אטלס6תסרכיתיב
ט3סיכומר3רימינע"פכךסי6ססיכיקסג'סי
ףכעלססקוס 610 '31רק ער3סירבעדמחיבb"h1 ,
בעלםבין'6לג',וע'סכגיס6תעלמונערכותס"זעפ"יהתגוייס 3מו3ססס
סמרסיתרעיסקת
חנקיססיהר ,hpD'Dוע"ככסגימסלםrhsסוףפירע 6תסמונטסותעלמומייב ו6%תמסטנ'מייב,
ונ'ממיללנפטר,דכטכט(המוטאטלססער3ות,תכןמותר(ג'ליתן5תסרכית('6מסוסטוסרכיתעל
ן3ט"זיו"דסי' קע3 p"Dדגם 3ער3ט"ד'6ן )סגחס3סרקהערבלווה
מהטסו6עלמומייכל5י.ויעויי
ססרי1סנחטבטסו56וסיסירמ'6
מ6יומשהלגיhSbדהדכרת'%מייסלם ohcrh5לשסוףג'ייל
ומססכמב orהס")ד6סורלדעת סממ3רמסוסדהוי5ד 6חד3ר3יה,מטוסטקס(כסוף הערדיפרע
מלעל
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למלווםהריטסו6נחי
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פסקידין-ירושלים

1לפי"זכניד"די651סג'קיכלסלוקם מדרסיצירותמ6יh'~cפטורחוכו,וגוחןלולרכולפירותכיתו
כסברס,ו"6כלסורל'6ל6כולספירות,וממילךhntbלדיגךדסכיתלפריסדכלט5סורלול6כולספירות
טפילולזמןק15כ %מלסמקהכלל.
עודנר6סטגס ohנקמרטכ'סו5סלווססימידיrbnורק~ htoסקוסלכ',גייכגר6סדל6מטיברבית
ט6יגס כ5ס מלוסלמלום,טמרי כקמור ססלו5ס טתמורתסניתגס סרבית h'oפטור סמוכ סר6סון,
ורומנס% '6פטריקירות 6תגי6,כלמ"מג'גתן6ת מקרקעל'6רקכגללזסטע"יכפוטר6תכיסו6
נפטרממסססו6מיידלכ''61,יכי651מלמעטהכמופזסלדברמיסקכל6תמכסףסלסס6%ססמדסה
510-rhnג',ו'6יכלכילתספירותטסיךרכיתטסו6נותןכעכורסס6%ס,יסורס51,תיגן רססים

לריני

סוכנ"ל.
יפרי

עוד נר6ס טגס  05נקמרטכניד"דמטיכרכיתט5ינס כ6ס מקסלמלום ,מ"מ honרכיתזוונסורס,
מפסקr"wnיו"דסי' קםס"ק1וסי' קמטp"Dכ6וסי' קעh~c1p"Dמותרסרכיתט6יגס מקס למקס
6ל6כנתינם 5מת 5כלרכית מעולסלסור,וזייל :גר6ס  WItDדוקך כדרךזסנדהייגוסילך)זזומלוס
6כל 1606מרכל)מןhScיתןלךפלוגימעותonhcמלוויתלו6גי5תןכלמודר
עצרהןינריס
דינרטוסליסולרפל
י,לע"פס6יןסרכיםכ6מיד%סלמלוסמ"מ)ססמקכלעליוסרכיתסויליסכלוס
יר
גו
ומ
ג
גססקרן,דכלזמןטליןot~oפורעלוסקרןיטעלזסמוכסרכית,גמ65גסקמריותסקרןעליו,וסכרך
ז6תכתפסכ"יבסי' קסטכססכעס"תמידסי'יכסססרמכ"ןכמידוטיולכ"מע,6עכ"ד.וכיקורדיוריו
לכ6ורססו6טל 6סותרסגתיגתרכית  hShרקכטליןטוס קטרכיןגותןסרכית למקס5sh ,ככס"ג
ססרכיתסי6עולסלפימזמן,יו65טגותןסרכיתקינויכוללעטור 6תעלמומגתיגתסhSbע"יתטכס
סקרןלמלוס,טסרי6יןככומולכוף 5תמלוסלפרוע,וע"כמטיככקילוגססו6לווםsuסקרןולסור

ליחןרכית.

וס"סכניר"רשכיתור6מרסלנורו6יסמחמתfh)nסמ)רססגעטתסכ6ןohtSOחדססמ('6כי61,כילת
יכלכל טה(61ס o)'h
ספירותסי6רכיתטותןגישככוריסריו מפטכריוו ,r~Doתי
ו
רמלוסלמלסווסר
ילדיגך
ירכית)1לסורםגסכס6יגס
נפרכתסכלממלוםיותרויותרפירות"61,כ
,יוסוכלתיגן

יל

דסכיתלפריסוכגי(.

מרדכיאייכלר.
נ

השאלותלדיון
א .חוזה מישכון שהמלוה יוכל לממש את המישכון אם לא יקבל את ההלואה לאחר שלוש
שנים ,האםתלוי באסמכתא.
ב .הסכם העברת בעלות שלטענת המוכרניתן לקונה לבטחון חובו ולא לכוונת מכר.

ממוות

ו

ג .מכר קרקעכדי שהקונהיסלק חובעיסקא של אחר.
ד .מסירת חזקה לקונה כשהמוכר ממשיךלהחזיק בה כשוכר.
ה .העברת בעלות שמותירהבידי המוכר זכות לחזור ולקנות בתוך שלוששנים.
 .1האם מותר לא' לקבל שכ"ד מג' באותן שלוש שנים שהיתה לו הזכות לחזור ולקנות את
הדירה.
ז .העברת בעלות בכסף ובשטר ובחזקה עםיפוי כח בלתי חוזר להעברה גם בטאבו ,וטרם
העביר בטאבו.
ח .העברת בעלותעל כל הדירה-בלי לשום אותה-לבע"חראשון ,כשישעוד בע"ח שהדירה

מושכנהלהם.
ט .האם נאמן מתה לומרהלויתי בהיתרעיסקא.
י .אמרפלוני חכם קרךלי את ההיתרעיסקא ,והחכט מכחיש.

תשובה
א.למנגס"3ממס:3סלוסועלסדס"611ל 606י6תסגוסןלימכלןועדמלוטטניססריסי6טלי,סרי
סי6טלו.וכגמ'טססו:6למגיומיד6מר 6סמכת6ל6קגי6קסי6מתניתיןb~5b ,מחליפיןרייוסיסי6

6סמכת6קגי6וכו'.ופסקסרמכ"סמלוסולוספ"1ס"ד:סמל1ס 6תמכירועלססדסehS~hlל6

מדמ,6מירר מכלןועדפלוסטניססריסי6טלי,סרי,סל6קנסמפניססי66סמכת6וכוי.וכטו"עסי'ר,
לי

מעייט:סלוסועלטדס מ6סזסו3יסbto1סוסיותר(ו3רמ'":וי"לטפילו %טוסיותרנכס"גמיקרי
6סמכת"61)6לhbohתפרעניעדontsnנגיס(יסיםסלי)הוי6סמכת6ול6קגס.וכןסו6כט"גכחוכות
עזכ (דףמזכמדפיסרי"ף) דסגותןמסכוןלמכירוקריך לסקגותלו נסודר ד( 6כ6סמכת6וכבי"ד
מטוט.וכיקר D"ntOסי'ר
,ס"ק 6דוססכרסיסיולומעותויכוללפדותהדסותוךסלוטהגיס ,גמ65
יכגיגדוכגיר316ןדטססיס
סל6גמרכדעתומתמילסלקנותולגמרי,מס"סל6קגס,ו6יגודומםלתגי
ידועכסגתמטסרכינוע"סרסיסדעתועסקנותןלגמרי.
ןל6 '6Olp 5תמכיתגססכםכמיסכוןסר"6ון.
(פיתנגידהדיי
ססוכלסדם  631כמזקתססי 6טb~pl %
ב .כגמ'כ"כקגד11:3טטנויסכחיגתברעפר",סריטיי
י 3מתגסוכו'6ס 6מר
עליו6הרערער(ומרטליסי6וסו5י6זס 6תלוגולומרטמכרתסלי16טגתתל
סטרפסיס סו6זס6ו סטר למגהוכו' 06יםעריסהלך 6מרעדיס  061ל16סלך 6מר מסטר.ופירס
רסכ"ס סטרפסיס,מפייסתממגילכתובלך טטרמכירסלסח,יקךכעטירלוקםקרקעות.טטרכמגס,
ס6מגתיךלמסורלךסטרמכירםקורסטקכלתיסדמיס.

ח

פסקידין-ירושלים

וכגמי כתושתיט6 :6מר ר3יהווה 6מר ר 1nlho 3סטר למגה) htoס6יגונקמן ,דק6מרמ6ן6י
דק6מר לוה ,פריטך ,כלכמיניהוכוי.ופיי כסמ"ק כטס סג16ניס6:ילימ 6דק6מרלוס סטר למגה
י %6הלויתיךעליו ,כ(
טה6מגתי(ולהלוותלי  ntDDעסו 1ה6(61הלוסליכלוסוממלוהקומרל6כ
כמיגיהנתמיה,וכיגלךסחרדבריומןהכל"6,ככלהל11ין6ומריןכן.
וסיטל'6מוזה מעכרתכעלותעלהדירה (0ג',וטועןג'טסו6 orin6מגסופסיס,כלומר
וכנידוןייר
6סיחהכווגתס להעכרת כעלות עלהדירה  hihרקלכטמוןסיסלס המ,31ו6ימכמיטוטוען 0הו6
"ל
orinלמיתי לסע3רתכעקת,ע")חמרוכגמ' '6דק6מרלוספסיט6כ(כמיניס,וקיןג'גלמן(עסות5ת
סמו)סלמרה 6מגסופסיסכסח'מכמיטו ,מסגססמוזססטכירותמסייעל,'6ס6סכדהריג'מדועעטו
מוזהסכירות,ומדועפילס SP%פיחותומוזהסכרדירסט(טכירות?
יהמקרסכמלוהשגהמקודדת.ולהקן מ)66מררבסמקדסכמלזהo)'h
ג.כגמ'קרוטין63 1מרבכי
'כמסעי'ז.
מקודמתמשהלהו5חסניתנהוכו'.וכן פסקסרמכ"סחיטות O"Dהי"ג'1"1יעr"Doshסי
שמגסלגפימכרכמלוהPDDהרמכ"סמכירספזזהידמיטיס %חו563למכירו61יילמכורלימכית"ל
ן 3מו3סיסלי56לךורקסממוכר,ס"זכמיסגתןהדמיםעתה,וכלסחו)ר3ומקכלמיטפרע,לפיכך
יי
06מכרלו קרקעכמוכו6ין 6מדoonיכוללמזורבוולע"פטליןמעותסמלווסמשיותנסעתממכר.
וליהטטתהר6כיידטסhS6"6ידעתיזה(מהטמריהוסווהג6וגיסכלסמלוסלהו65הניכנסנמכר
O)oוכו'.וכתבנקנן(160בדעתהרמיקסס3כסףקניןהו6דמיססוויותס(ממפןוהקרקעסו6ותמילת
פרעוןהוך,לפיכךגסמוכיכו(לסמס3כדמיטוויותותמילתפרעון6,נ(נקדוטיןקריךסיהיהכסףטל
מעכסקנין,וחוב6יגויכוללסיותכ,ה,עיי"ט .והגרס"סכסערייסר Srrtp )"0כיקר דכמכרמספיק
יכ,הטסלוהמסיסכחילוSstp
הקג6המ5דסמקנה ,לע"פטמ5דהקונהחיןמעטםלקנות,ולכןכמוכד
חתהכסףטלסילוקהמום ,לע"פטהמלוסשיגוגמסכסגתןכסף3ממילסטלו36 ,לכקדושיןקריךמעכס
מ5דהקונה61ין6ת)סכמוס.
ך
ג
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ג
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פ
מ
ז
מ
כ
וכ( )ס כמלוה סלה651סגיתנס6 ,כ(כעיסק6
מלוה פקדון,עיי ק5וה"מסי'
ולכ"מסי'כמס"קיחסתופסיסכוהקדוסין,וכ"טכמכר.ו3גידוןדירןסרימדובר "61,hpD'USכהטעת
ססכס העכרתבעלות,הריסילק'6ממלוה 6תהמוכס(העיסקאמכ'וולאמגי,סמריכזכורכ'סיר
הלווםסקכלהכסףמ1,'6ל6ג') ,ותמורתסילקהחובהעכירג'6תכעלתועלסדירההממוסכגתל,'6
וכיון0היס )סמוכעיסקאגסהר"36דמודםכוסממועיללקגותכמכר.
ד .כססכס העכרת סכעלות סעדו ה5דדיס נקמר  oAaסמוקה כדירההי 6סל  ,'6וג' גר 0ס רק
כסכירות.
ולכ6ורסכיוןטג'ממסיךלגורשדירס6יךיםל o~rn'6כס?("51סהמ,קתסדירהע"ימסוכרמועילם
ל6י,וכמוt~nhcפגמיכ"ככט56מררכ6כגוןדקתוכיתרי51מרי6גן6גרינןמיניםודרגאכהתלת
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ממתות
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סגיןכיממה31לילי,6וכתםכג"ידכיוןטעמדומסכטלימותיסכמקןדד6יר6יסודמי ועלתהלומזקה,
סוכפס"דירוטליסכרך טעמ'טמ31(,ניסגר"יטליט"6העירדכ6ןטג' lp'wמהעכרת סכע~ת
עיייי
סיחה רקלכטחון,ול6גתכויןלמעכרתכעלוםגמורם,נמ65סמהסגרכדירהפיסככעליס1ל6כסוכר,
1ל6סיתהכ6ן.)'% oprn
ה .כגוסם סססכס למעכרה כעקת עלהדירהטלג'  '%ג6מר" :מוסכס נ6תכילגי כתוגה הזכומ
o'5Dtholלקנות 6תהדירהכמורסמ'6כמכוססל 130.000$כתוךתקופםסל 3טניס ממועדמתימת
ססכסזהי.
וידלדון מהמחייט 6ת'6למזורולמכור 6תהדירהל'6כתוך 3טניסכסכוססל (130.0009ט6זככר
סיסממירגמזך כהרכסמטוויס6מיתיסלסדירה) ,ה6ס סתתימס על ההמכססי6סממייכת קותו,
וכ6יל1סתמייככמפורס-כסטר-למזורולמכורלOA1)'6כטמתחייכלמכורסרינמלקוק15ס"מוגתה"מ
סלפרס6תגוסםסססכסכזלופן"מתוקןיי,עי'טו"תסרסכ"6
בסי'רגehיםמוקףלסתמייכומ6.ךכ6ןי
הוכלככ"יסי'ק5הממיכ-כ,6וכסי'רו,וכחייהרטכ"6כ"כקם,וסייגוטלין11סתמייכותלמכור רק
מתמייכלחצירודירסופרעוןסדירסמחייכוכתמורם,ועי'"יסודותכמו"מ"מ"כעמ' קכטועמיקלז),
ושתוכמהסל6התמייכ161,לי nilfoהזו
16כיוןטל6מוזכרכזוסתמייכותכהסכם,מהיכיתיפילמיינ
הי6סיורכמכירםל,'6כלומרסג'מסיירלעלמו,כותכקניןסלסדירתלמ,ורולקנותםמ,'6וכמוסכתכ
סרמ"6כתו"עסי' רמםסעי'ג כסססטור:נתןלרקבוןהגכסיס לעטרסנים וקמרכךלסלוגי,ומכרן
הר6טון,סטנימ51י5מיד ה(ק1מ1תמהרי(5גתןלומתנתגמירתרסלומן.ועי'ס(1סתתסי'רתp"D6ר
סי'ט1מ66"11כסע"1סי'עד6ות.6
ונתה"מסםp"Dהומערכתסקגיגיס
"
"
ס
ר
ג
ה
ל
וגפ"מ 6סל6מימם 6תזכותולמזורולקנות ,ה6ס'6קריךלקנותמג' 6תהקניןשדירסטסיירלעלמו
ולדעתסריכ"ססי'תקי,עי'פס"דירוסליסכרךי6עמ'רפם,ול6כמחניקסמוכךסססטיןקריךקנין
כח,רה)h'oc16,טל'6ממילךכליקנין.
6מגסכין לטורוכין לרמכ"ןoh ,סתייקרסהדירס כ16תן 3טניססל ס16פ5יס ,סתייקרס ל% ,'6
מידעיך ~עתסרמנייןטגסכקותןמלוסמגיססי6טל'6לגמרי6 ,ל eA 6לדעת הטורטיסלג'סיור
ךודקיל.'6ולפי"זקילבמססהסכיסלמזורולמוכרםלג'נסכוםסהיתס
כקנין ,ת"סקניןספירית"יי
סווככתמילה6יןhShorויתורמ5ד'6עלרווחיססתייקרותכתוך 3סניס6,ךלקמרסג'ל6מימש 6ת
זכותו לקגותכמזרה,מכיתהו6קנינו ממוחלטטל ,'6לטור רק עםמוסטלוטהטניס ,ולרמכ"ן ככר
מר6סיתס,ולכן6יגותייכלמזורולמכורלג'כממירטלפעםולוותרעלהמתייקרות.
 .1סגםככורידי"גמדיין סגר"מ6ייכלרטליט" 6כתבדגידוןדירןדמי למס סכתככציתלפריסעפ"י
,גמ' "3מ מה ס6סיכולהמוכר למ11ר מסמקםגמ 65טהמעות סקכלמהלוקמסיוכידו מ5ס ו6סיקפל
ללהזורולקגותסכתוך 3
ממנוכיגתייססכ"דהוירכית,ולכןכגיד'ידטג'מכרל6'6תסדירסכתג6יסיוכ
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סנים;מ65מהמעותסקכלג'עכורמכירתסדירה  456מלהמ ,'6ע"כ '6(91Dhלקב(מג'סכ"ד
0יי
כיוןט)סרצית,וכיוןסנסורלולקבלססכייד %גמרכדעתולקנות.
ועודכתבס6מגסכסטרohtioaנכתםסכ'0ו6בטווסע6ג' ,מ"ממסתכרוגראס )60011(0מיתימ'6
סיסגי,וכ'0י 0רק ערכסיד,ו00יתרעיסקאגעססכין'6לבין %0וסס6מיתי ,והעכרתהכעלותעל
סדירתמג'לOh3 '6לסלק 0חונטחיינלוגי נתור%י h5%t ,0נפטרכ' ממערכותסין"לו,וכיון
ס0יתo'iDth 'Ab0לחזורולקנות 6תהדירסכתוךמלוסטניס גמ65מסילוקחוכ 6%00ס 0יOhtSO 0
מרסס,ולכןאסורלגילסלםל'6טכ"ד.
ולענ"דכיוןסכדיוןטענוגס'6וגסג'ט0לוו0מ% '6סיסג'6ל6כ',ו00יתרעיסקאטל6יסיס עם
מלווהכי,מ0יכ"תג6מרטטיקרו,ומסטסילסג' 9%רווםלסגה ,'%ל6נכגסממגיןסיסלוסיתרעל
ז61,0וליעטוכיגי0סהיתרעיסקא ,ומסס0י0סיס,ולכןל6סיסאיסוררכית כמססטילסג'סכ"ד
(,'6כיון ט(0 6י%0 0ו0סלו6 .ך מסס0כי 6מ0סמ"עכסס כעס"תדגםohסיג
ו סאהכיוןסכל)מן
טמטלס0סכייד למ60%ין 0מל01יכוללכוף6ת ס0%לפרועלוסקרן,נמ65טמסלס0טכ"דמסועכדגס
עלמקרןואסורכאיסוררכית,ועייכיאורוכ"טנותחיים"עלרכיתעמירמזד6יכ6גדרלוססלינוע"י
טיסלולמלוסזכותתביעתמעותoht~oaממנוh~h,ע"יסיסלמלוסזכותממונוגכיס,דמיינוטמקכל
רכיתמכחמעותיו"56ל,1עייייט
.לפי"זלדקודגריסגר"מ6ייכלרטליטי'6בס"סכנידוןדירןD"~b ,טג'
6יגו 040מ'6מ"מאסורלטלס04סכ"ד,כיוןרעדתום0טלוסמגיסכסגיoienלוססכ"ד6ין'6יכול
(כוף6ת (0ו(0סקס(ו0ה(ו6ס,נמ65סג'געט0מטועכד(OA 1ע(הקרן.
יאסור,מיינוכלמוןזה
ועי'נוכי"תיו"דסי'עה 607ד6מרומכר(וכיחוכוילכסי0יולימעותסמזירסל
ט610מסמעסכסימ)יר %ממעות'בוטלהמקחלמפרע1נמ65מסיוהמעותלמפרע ס06%כידו6,כלob
ימעותתחזורותמכור(י;מ665ףכמעתמזרתהמעות6יןכ6ןביטולמקחלמפרעועד
6מרלכסי0יול
ס5ד 061(0כ((
מעתםמכירהגמורם0ית"6(60עתם0ו6תוזרומוכרם(1מכאןע0כ61,6יןכ6ן"ו
חומתסג"כמכר0ו6ו6עפ"כקמרוכערכיןל 6דסק
אפילו5ד6מדכרכיתליכ61.6לתסיכנימכתיערי
רכית,רטטני סתםסג"כ6יןאריך(חזורולקנותסנריאפילונביסבע"כרסניוכווותרעטמריקיי"(
סומא 0דר6ללוהותרי 0מ0%אוכלפירוה ,otln)tsולדעת0ר"6ט6פי%גתיקרסאריךמלוסליחןכסעת
ניוקרוכ"פרמ"א"DSקגוגימאדהותרכיתוכויhSh,ע"כמכרגמור0ו"66כס"סכניד"דמכרגמור
י 6ס כעודםכידו 6כלוכגס 16 onith 16יהכס כמתנת ל6
סו61.6ולייט לחלק דסומ0 6( 6דר6כ
סדרך,והריהרמותכידהמלוסכעודםכידולמכרתוסוכל6תסדרולכךמימסכמכירםמעליק,מט'6יכ
trir%יחזור וימכרג1( 0ממוייכ 0ו 6למכורלווליןכידו
כפייסעפוכתנעי בעת סלטייי
למכור(6מריסכל)מןסל6כלס Inroס0תג0עמו.
ז.עי' פס"דירוסליסכרך חעמ' מטוכרךי6עמ'רג 6סכימינוכארןיסרבלסריטוסכט6כו מעככ
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כקגיסכיוןטל 6ממכסדעתיסכליט6כו.וגריסט6סיטלויפויכמכלתי מורמלזסכעליססר6טוניס
כ6יןכ6ןחסרוןטלגמירותדעת,וקנסקניןנמור.
וסריטוסכט6כותלוי רקכר15ג1טלסמקכל",ו
 ,וכדעת
ח3 .מ"מרןרי"זסקיס('הכגיספיססי"פכתבניעתסרמנ"ס"סימכירספייטסייגיסיים
רטטפסחיסלכ",טפילולמ"ר כע"מ מגבסמן סלוקם ,מכלןולסכל 610גובס ,מ"מכטגוכס כטלה
ר כנעלפיסמייממלוסולוספכ"ס ,r"oעיי"ם.
סמכירסכמוכגמ65סגזולס,וגיי
ןמסיול '6כע"מגוספיס ,ל6סיסכידיג' סכם "למכור" 6חסדירס '%נסורססל
t'"DSכנידוןייד
J3a.aaaSכלנד כמכוס סחוכל"('6סריכך כתבו כססכם מעכרת סכעלותטסןירססל '6כתמורם
לסילוק סחוכ סל  ,130.000$וג'יוכל למזור ולקגותס מ '6כסכוס סזס) ולסכרים 6ת הדירס מסקר
סכע"מ,ועולסccnoמידועסיסל5דדיסססדירסיקרסיותרמסכוםסמוכסל6יhSh,טעטו וממטף"
כדי לסנריהם מם6ר  ,n"DSOעודלפני תום ססגתייס מלסמיטכון 1טכרי חמר הודם עד עכור
סטגתיים),ומכלילמוס 6תסדירס כטרם העכרת סכעלות .ע"כ גר6ס טל 6לקמר 6ת ססכס סעכרת
סכעלות,ויטלסגכות6תסדירסלכלסכע"חלפיטומסמיערוךכיססדיןוסדרסגכיסמייקכע.
ט .כסס"דירוסליסכרך טעמ'פט :כסודתסרטיםכלל קםסי'ז ,סוכךכד"מיו"דסי' קמט 16תיג:
ומסמלתר6וכןלוסמממעוןקידיגריסג6קימי"ם וכמקומןקינוי 651וכמעת סס6%ססיןגוהגין ממס
י כמעת ססל61ססיס %
ג6קיטי"םכזסוכ ,ור16כןטוען מר51סלפורעו כטעתססלו6ס IDWtממעוןכ
לר16כןג6קיטיטמע"פטגתיקרולר6וכןנתייקרו.וסיסגרמה(ךמטענתטמעוןטענםכיוןמטועןככרי
מבמעת ססל61ססיסלו 16%נןג6קימיםוכמיתר פלוסלווכו'וכיוןמיכול לעטותכמיתר ל6הכיק
סיתרהועכיד6יסור,6כד6מריגןגביפרוזבולדנ6מן 6דסלזמרפרו)כולמיהלי 61כד,דכיוןדתקינו
רכנןפרוזכולל"6כיקסיתר6ולכיל,hltD'hסכ6גמיכיוןסיכוללעטותכסיתרל6טכיקסינרך61כיל
6יסור.6תטוכס:לדכריך(6דמי(פר)1כולדפרוזכולתלויסכ(כמלוסו6יגו5ריךידיעתמלוה61יןסלוס
יכו(לסכמיטו קומרל6כתנו(ךפריזכו(,וגסענירססי 6למקס6סיגנסחוכוכל5פרו)כול5כל5ין
ללוסגטי6תעזן ehיפרעמוכוכל6פרו)כול,סילכךנקמןמלוסלומרפרו)כולסיהלי 61כד6ףכל6
טכועסolenדל6הכיקb~ntoולכיל6יסור6,6כלכנידוןזסטטועןרשכןם(6סיסלוג6קיסיםכטעת
י ם(6סיסכידיג6קימים כמעת
ססל61ס מסתועילטענתכריטלממעון,מ5ירקונןלמיטעןקים(
סל61ס %1נעיג6למיעכד'6סור(6מיתןלךרביתוכו'.ע"כגועיי 'S3Cמלקטעלרכיתסי' מס(עמי
1'ho:(hupגכרימסולעטות hll~thוכו').
וכמרדכיגיטיןסי'טעט :מעטם כלמדטתכעממכירור')קוקיסוסלההמיכתיגיחייכלך6ל6קיכי
י 6ך ט6לתגי למלוות ק' זקוקיםטסייתי רולס
מלויתני ק'כמ6תייסרכיתקנונם,וססיכמסנימלילםל
לסלוותסכמ6תייסריומלטגס וממותריסים"לך ומלסמסיב ממעמססיסכשסרטענתיו6סמרומתי
סרומתילעלמי"1.למסירימ)קיסוסדיןלפגיר'ימי6למפרי"סוסטיכמלסגלמןכמוטטען סס%סלו
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י ,7361ופירם ר"ת 6ף כ %כנועה דל6סכיק 0יתר6
כהיתרדקיי"ל"דםנחמן קמר פרו)13להיםל
וכוי.והקבס %ה"רמזחיהדלמ6ט6גיפרוזכולמסוסד6ידךלחמ5ימכמיסליס דמהיודע )סohכתבו
לוכי"רלזה 16ל36 ,16לכגי17ןזההרימכמיסו 161מרסכ6ימורהלגסו.והסיברכיטימי6לעלכרמך
י61כד1חפיל 1כ%סכועה מטעם
גביפרו)כו(גמיתייריכמכמיטווכו'וחפיה קלמרדג6מןלגמרמיהל
.ע"כ.
דלחהניק וכו'.וכןפסקרכינוShlntכןר"מוכייפמרייסדג6מן ידיעת
3לי
היתר"
תf~)lbומהרייסכר"כמ0ד'כהגלסי'חט(עמ':upממעון הלט6%ו3ןכסףס)קוקכרכיתלטג0
וכסויי
וכמהגיעזמןמפרעון 6מררחוצן 6%תן(ךטוסרכיתכחסרקי5כגוכיhSהלויתניע"יטיb~bמיד
לידnrruh ,סילמת סדכרסהרומתי לח"כ ככפר מעות הרכס.ומלוסססיכ %כיhShע"יטיהלויתיך
יהקרןוסרבית.ום%6סדכרלה"ריסודהכייןוהטיכסרבדר6וכןחינונחמןלמיסרדכ6יסורלוס
ותןל
וכו'.ע"כ.
לסי'ל) ,סוכלכדייםיו"דטס :ומחמתרכיחכרהסמייסגערטעיככמפקדון מהמת
וכסו"תמסר"יויי
)
"
ע
יכרטיעיל6ממ)קיגןריכוללמיתריןדיכוריס
ס0ו6חומרסגתןרכיתק6 ,0515ניהומר"'pt~nhיגט
ירכייקותי6לסכסיתרעטה,וחיתךכמרדכי פרקnilcoדנ6מןממלוה
ולומרע"יגויהחיתי.וכ"כל
כלחטכועהטפילולס51י6ככסייג61.יןז"לh'otטעגסמצוררתob) .הקטןיעקבווילון.ע"כ.
סטועןססלוהלו
ופסק 0רמ"6כטו"עיו"דסי' קמטמעייכה:וכןכסחר טענותסכין (01למלוםסי
כחיסור)1סטועןמהלוסלוכמיתר,המלותפטור6פי%כ(6מכועס.ודוקקסהלוסכחלס51יחמןסמלוה
כגוןטסיהלומסכון16מככרפרעלו6,כלחסהמלוסכחלהו5י6מןהמלוס,מלוסנסכעופטור.וחסים
נטרכידסמלוס,גטכעונוטל.ע"כ.וכט"ךס"קעטהניחכססהעט"זדנסכעמלוהונפטרלע"גדמטויס
י קע)
גפניהוגפם סמלוסרביעי,ה,ק0דממוגחעדיפחללכת"הריוע"יככועס .וסקסהסטיךטכסי
סעי'יכפוסקסטו"ע דהלו0היגוגלמןכפילוכעכועהדליןחרסמטיסעלמו רסע,וגט"ר כרע(ועי'
ט"ךהויימסי'פכ p"Dכס.ותירןכמוות דעת p"Dמזדכאןמייריטטועןסמלוהסנתחייכ %רכיתע"י
עכו"ם סקכל  oh15oעלעלמו6ורכית מם6ר or~hתיתר  ,1nlheומלס אומר כטענות  tShלמד"ס
3לורכיתOilipפעם6הת,מסוייהפטור,דגמי טסןמ"מיניסללוהמסוסדליןD~hמסיסעלמו
יגתמיי
מ סםIDtU%נעיסק6
רטע,מ"ממהיכיחיתיג6מיןלמלות,מס5ייכבסי'סעוטסיכןעלמעותיייעי
גתתילךוהלסטועןסכולןהליהניגסו רקטסכטמתיליחןלךרכיתק515ס6,יגוגלמן.ע"כ.וגראס
סכוע,0וכמומפסקססו"עסי' קסטססרבוכןס"מרלסמעון
נוטל
דכחופןכוסמהמי
הידגללמיןדוממעוןמכטלי"
כ ל6לקמתיחלהע"יעכו"ס,נחמן סכועה,וכיקר 0סמ"ע
לקמתממגירכיתמ
לו
כמ
p"Dלהדלהסכיקאינס0יתיר6ועכיד6יסור6כד"מריגןלעניןפרו)כולכ
""מסי' ס) "UDלגגלמן
6דסלומרפרו)כולהיהלי61כד.עייכ.
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כמגסמכ"מיו"דמסn~tcslסי'סוכתבדמדכריסרמ"6נר6סרס"לדכמטרלעולסקריךלימכעלפיחו
כטועןמהטוסוכמיתרוכו',וכמלוסע"פחיןמקוסכעולסלסורותדנ6מןלסו5י6טפילוכמכועסכלמכן
סל6כטכועס.ע"כ.

וססמ"עחו"מסי'פכp"Dלדכתכעפ"יסרמ"6כיו"דסי' קמטobtסמלוסמודםוחומרטיםבורבית
וטעמךדס61
6כלכמיתרנעטסכגוןע"יגויוכיו"כ,ממלוהכמטרקריךליסכעכגק"מקודםסיטול,ומיינ
מגרע למטרקכסודקתו.ע"כ .וכ"ככערוךהמלמן מו"מססמעיייד :וכטענתרכיתסדיןתשונסמכל
מטענותכ"סמלוס מודס 61ומרכסיתרנטלתיעפ"יעיסקאוכיו"כ,דחסתוכעו סקס להרהפילסלו
הכמלוסחינויכול(סטכיעו,דפנןמסדידל6טכיקסתירתופכי(6יסור ,6וכמשכיו"דסי' קסט1 ,ח0
תוכעוollpnסוסכטענתפרעתיויכוללססכיעו ,וסטעסמטוסדקודסמפרעוןכמסורססלקםוכמיתר

עכייפממליםכעלמוק5תכמוטלסטרכיוןטמודסםלקמעליומעותוס"סטיםלוoprnדל6טכיקסיתרת
ןלוכחלסו5י6ממוןכל6בכועס,מם"6כלאחרספרעוןמכ6לפטור
61כילh~tD'hמייממפגיסכרתזוחי
6תעלמופטריגןליסמפגיחזקםזו.ע"כ.
ממעמספסקכחגרותמטסהו"מhtrnסי'כבעפ"ים"ךסי' קסטס"ק עטוממממעממסכיםלוסגר"ח
סס61,ף(סרמייחטסhS3tסטרנחמןסחוסכבכועסוכמטרקריךעכ"פסמלוסלימכע ,מסתכר טסט
כזמנם ם %גתפמטעג'ןסיתרעיסקא"61 ,כאפטרמדימוחס1חכסיתר וכקמתסיסכאיסור,וגס סס
ליכ 6רק 6חתמאיןמטיסעלמורטע,חכ(כ,מגגוסגתפסטסיתרעיסקאס6ףע"סוגסיםיודעין
זס,ודחי~hptronnממםכפרוזכולד(6טכיקסיתרנווכו'עכ"(.וכןסורסמרןסגריישחלימיםh"w'Stחכיון
טסמל1הסומרnrrtnוכסיוםמחויסיתרעיסקת,גלמן %מרמפעלעפ"יסיתרעיסקא.ועי'ט'יזסי' DDp
ס"ק %ם5ריךסיפרםמסוססיתרמלודממך 6(1O~1uבקיכיוןטרוככני e)1h D~hכקי6יסולחע"ס
כסוגן"6.ככ,מגיגותסדכרמ15יונסוג6יןהמם,ס.ועייסויתמסרם"ס מנססי'ע.6
וכסכרתסמ6מיניס למקסh'5loSמסלוסעלסמך חוקת דל6סכיקסיתרתמכיל6יסור"5,6ל,דכיון
מגססמ%סוגסמלוסמסכימיםססלוססתחייכמחתייסתמורתמנסטקכל,וסויכומסו6ס6ססיסלמקס
ן"ססתמייכותכרורסותקפםעלכ(סמ6תייסגס 6(06סיס %היתר ,hpD'D
סיתרעיסקא,6(16כיו
וכמומכתבהמסרי"טח"כיו"דסי'מוז"ל:דכיוןטנתהייכלוכקניןוכמיעכודנכסימססי 6מעתק קס
ליסנרסותיסרמליסרירםתתתייככרסקהינותייכ וצלי,תיריתונו לימורסריכית
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ר
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למיגנימיגיםדכידיגה(6מיזדקקליס ד%טכקיגןדנספיחיסורה1,ל6טייך%מרככס"גe'pל
סיסהיסורכדבר,ד6פילולמ"רסיסהיסורמ"מ6יןמיוכונפקעטס ה%טליןבי"דמזכין(וכיסיכי
נעבידמלוסליסורה ,ממתחדליכםחיסורהמגכינןליסמפירמסריגתמייכוכדבר ממותרגתמייכ 60ס
56לסמלוססותר56לסלוסל6כייסוכויעכ"ל.וכ"כ6הרוניסעפ"יריטכיי6קדומין1כדקיכןמוסממון
כרכית6ל6סמוזסרמלבכותו,עי'n~sbסי'כמp"Dככוחעריימרס"ססוףת"גוקוכןמוספותמרכינו
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סגרתןומרמןסי'טו5ותדומגחתסלמסה"3סי'מת16תי
,הכסיגמיעילססתזקס ד%סדיקסיתר6
ןכ6ןחיסור,וממילךהסתמייכותכתוקפם ,ומס נעכס 5תהחוג ה 51מכם
ו"כיל5יסור6לקבועט"י
ןככמoprnoהזו(ה51יחממוןמן סקס ,ה51מסוס
ססתמייכות  %1מכמהמזקה6 .מגסהס31ריססובי
דסוכריס ט5ס5כןל6היהכ6ןסיתרעיסק,6ססתמיי3ותסלהלוסלפלסרבית %יחרהמוג,וכמו
סכתכh~tfnoיו"דסי'ע6ות6ו6נהע"זסי'מכחות6טכיוןטכתורספטרתוללוס6יןכ5ןחוב,ופירט
כן5ףכדעתהריטכ"6קרוטיןטס,וכןנקטוכדעתהריטכ"6סכ"ססי'כחp"Dכוונתה"מסי'רםp"D
6טפירסודכריוכרכית6מרטגכהממלוה,עיי"ט.וע"כס"לדליןככמ
דל5הכיקסיתרהוהכיל
~pino
םכחןמוכולחייב5תס(וה.
hltD'hכדילקבוע"י
י .פסקכתו"ע 6כהע")סי'')סעי'מ ט6ס 6טססעידהמפי עדכעלי מתחס כ 6סעד ט6מרהכסמו
וחמרטל65מרמתחיגהנ6מגת,וכןפסקסרמ"5כטו"עיו"דסי'קפהסעי'גט6סלמרסnchoפקני
יחתהכחסהזהוממכסקומרטמסקרתהמכסגלמןוטמ5ס.וכתבהכ"טr~uoshטסp"D
מכסטימר(
כגסכן דעתסרמכ"ןטסכי6הרב"טטבועותפידסי'יז,וסר"ןמסוככתוכותעכ,5ול5כסט"גסוף
יבמותכטסהריקי)6.מגסכטויתמהריימעןסי'ידכתםכססה6גודסוסר6כי"ססס6טסג6מגתחע"פ
ןמכמיטס,וכ"כמטויתמסרי"לסי'עד.
טסרייי
וכסכרתסרמכ"ןכתכ  nrrt~Jהרדכם)מ"חסי'רמכטלפיסתלסעדותוכחמרוכעלסדכריסמכמיטו %
עדיףמגכר6דחתימממחיה.וכסכרתהרי"6זכתככתטוכתכ"ידיגי מסעהסי'דלפיטעלגוף סעד
סר5טוןbloמעידטדיכרכך,וסריזהכמועדיםהמעידיםעלפלוניופלונימעסוכךח1דברוכךלע"פ
Dnlhtפלוניופלוגימכמיסיסלעדיםסמעידיסעליהםטומעיס.ועי'מזועןr~poNhג"נמחותים.
ס5כןעסהלו
ולפי")כנידוןדירןט'5קומרמעטה6תההיתרעיסק556להרכסיוהרבסיחינו)וכר"
6תהסיתר Dh ,bp~'uזסגמטכלסכמססכיOA 15לפיססוכריססהמלוסגלמןלזמרסיתרעיסק5סיס
לי,עי'(עילחותט05 ,הרכט'מכתיטוסרילדעתסרמכ"ןומממכרומרמ"חסרבס'גלמןלסכמיטו,
"51כמהטהתמייכג'(מלס((9% '6מנסנתוןכמסקחיסור.
אברהםדובלוין.
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 .6נר5סטתנ6יס16פ5יסטכתכו6יוגי 3ססכס מעכרתהכעלות,טלפיוטמורה )'%כותלחוורולקנות
6תהדירהמ5יכתוך 3טניסכממירט(,1so.oooSהזכותהזו(6היהעליהקניןהמועיל,וככה"גכתכ
סמוו"דבסי'קערס"ק5דכמקוססלחכטלהממכירהלמפרע6יןכ6ןריניתנמכירס,וממילל5יןכחן
ריעותח3מכירסל061 .'6מקמרטהח1פ5יסתופסתמדיןמתגהע"מלסמ)יר,הריכחןל6היםתגחי6לח
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 .3מקמרמג'טילםל'6דמיסכירותעלסדירסלפי המכסהמכירות מכמ313יניסס לקמר סססכסטל
כהדירס (6
העתרת ס3עלות,זה עוסה 6ת6ילמגמ"ק עלהדירה,ויט הוד6סמלידוטלגי ססו6יו"
כמרץ קמhih6כסוכר,וממילך610 '6המומזקוקיןכ6ןcenרטית.
ג61.ולילהסכסמעכרתס3עלותעםסתג6יטלס6ופ(יסלג'יטלודיןקניןסיטומת,6ומועיל3יןלקנין
וכיןל6ופ('ס,וטוריםמקוסלזמר מהמקםנעמס63יסוררדית6bStnn1 ,יןכ6ןחוסליה.ויתכןחמיוס
נעטו6תהסכס סעכרת הכעקתוכוסנסתלקסמוכ"6,כמסכמהזוגמ6רהגסהיום ,פ"ע.וטפסר'DS
ן ("1ופליה (6ססכיס
טיטחומדגחנהסכסטג';'6ורולס(מכורהדירסרק3תג6י ~"ohtrttiPthי
למכור"61,ככקנולסוגיאדצ"ממז6הסיקhnntbד6מרהליסלההו6גכר6ניל)כיןלי6רע6מקריביי,
י)11י לסדרתגיהלי"6,ל6תוגוול66מי6 ,מר ר3ה 3ררבהוגךכל6תונוולך
Sfbז3ןלס6S"h,יה11ל
6חי6מרסמכהדעתיה6(1גמרומקני,וכמוייעסי'רזסעי'ח'11י(:מעמסכאפסכמלמהםלימלקנותלס
קרקעמטמעוןטהיס קרוכסואמרממעון ממוכר לר6ו3ןסמלים 06יהיולי מעותתחזירליפסיגית
קרובתי קרקע,11ס)יכר6ו3ן61מר6תה1פ(1גיתקר31יסכמודחיס ,כקמר סדררקרובטהיח תמדר
(ך61יגס מקפלתעלכך ,ו 63מעמסלפנימכמיס 61מר1זההמליםלO)p 6כלוסצהריל 6ממכסדעתו
סלקרוכזהעלדבריסמליממפניטל6ממיכותטוכהנמורסוגמלך ם%קנס.ע"כ.וכהנסותסגר" 6ע(
י ,3Dp
הגמ'טס כת"113ל:וחיגו מכור h~bעלתגחיזה ,טוס"עיו"דסי' קעדמעי'גומו"מסוףמי
טל6תחמרדל6סמכסדעתיסוגתר(סהמוכרכל6תנאיקמ"לדסו6תגאיגמור,חב(הרמכ"ס
יtr~rוכויל6בתורתט6לס
וגקומר"סי(6סמכסוכו'1ל6קנהכלום,וכתבלמ"מממפרםמההלמרו6יהויל
י (6גמרומקני,ע"ס,וכייככטו"עסי'
רhזth)nsh.lגמורומכסי.וןט("6חקהצליחו(66מר 6ת"hsll)lח
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ןכמסמראימקומותמשוכזה:תוס' 3"3לב 3ד"הוסלכת,6קונטרסהספיקותד,דומ,ד,
קמ6וו(6יי
גתה"ממו"סכסכללכ,3מליימטו"נפטיוה"ה,תורת 6מתסי'רז,תקפוכסןסי' ,1מ"ת h"pD1מ"6
ימלמה 3 3( 3"3
סי'לזד"חוים,יסויי
טטו"נ פטרס"ט,ועי'טויתמהרי"טמו"מסי'עסד"ה6יכר,6ופנ
ד"סוהלכתם]"61 ,כ להקציר 6תהדירה כמזקהגי טסו 6סמרם קמ6וגסכיוסהו6יומססדירה,
וכסרטלפיממייכ ה"36ךh~w1)cדג'המזיקלעלמו1ל6עכור סמ~ס61 .ףמגי 6 st~noת'6למומזק
כהסכםעמו) ,ס הכלעלהאד סהמקממל36 ,ל 6ס ;פסוק טסמקמ ל 6מל"6כג' 610מרייק61,ייכ
hp'DD3דדיג 6ממורכהאיגם6יר 6תגיכמרייק,ומגיעלמלוהרווםסל  9%לאגסעלכ(  ot)coעד
םלדוןehגמטי3לכלמגס 169%נמכיםכרכיתמלטהרת.
סיום"%6 .י
ד.מלכדממ"כהלסיידומדייןסליט"6כגימוקיהסלעי(להוכיחס6יןכ6ןמכירםכמלכתה,ונוסיףעוד
)3ס ,ד3הסכסהסלו6סמיום 26.5.02כסעיף 5ג6מר:מוסכםמזמןהפרעוןה61ל6לפניטגתייסמזמן
oht5~oנהיינול')DS6יום "61,]26.5.04כמדוענערךהסכסמכירהככרכיוס  ,1.4.04כמעטמדטייס
לפגיתחילתזמן ספרעון? ומגס ט3ססכס ססלו6ה נקמר ט63ס יקמר סקוס 3חם5מיסריסית 3כל
ומידכפרעון6 ,ך orמותגם כהודעת התר6ס 76173רפוס עלקימורכתטלוס ,דכר ט%
רבעוןימויינ
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נטעןכחן1.ח( תקמרטמר המכס הה(51ס נכתם מקומר קמן ,ohtiooטמרי כמסכמתהממסכןoc
תכפפימללווה6ךורקע(סמךועליסודריסומס
נקמר":ידועלנוןיפפיכנימוכיסר O')DOלילי
יטומהטלסמטכנת6כ51עכמהימיםחתריחותוהסכססל51ה.
ס(hn)bcnoמנ"לעלדירתו",והרירי
eA1כיוס  26למורטחיגו תקריך קבוע  hihטסו6מכחןטילך,וטפילו לכמסכגיס ,וכפרט סכמכ51
להסכסממכירה כקטעהסגי ג6מר:ונמן פרעונוסלההוםמנ"ל"עכר )הr~lnrsוסריעודל 5עכר
הזמן,ויםכ6ןמסט טעטס 6ת )סכדילמפקיע מבע"ת  ,o~lnhוככס"ג סמתגסחטיפה ,ובע"מגוצה
מהמקבלטפילוכמלוסע(פס,וכטויתסר6ייטכללעםסי'גסקריך)3ס,וכתב:דחסגר5ס(בי"דדיט
כ5ןהכרמהמסקרכע"מ )6ויפילוהאחירלעלמוממתגה כטקס,ו3ניד"דיטרימטלאטרהברמס,עיי
כסו"עסי'5טסעי',1ועי'3ר'6יססכתםד3ריסמ3הי(יסכילדיטלבי"דלנסוג3כטןה6י,עיי"ט.
ה.וקמרטגת53רמתוך ססכסססלו6הטומןהפרעוןיכולהיםלהמסךטהריהתקריך ,26.5.04וססכס
סמכירה נטל"6 ,כ6ין מקוס לסערםמימתיר להם לקבלרביתחמריטנתייס,כיון טהסכס
~htino
ממסיךגסחמריסנתייסועמוממטיךגסההיתרעיסקא.
י6תהסיתרעיסקא161תורבמכחיס,כיוןסכטטרסהלו6סכתוב
יערך(
1נר6ס~D"Dfiס6מר ר3פסיג
ילנולהכטירועס"י מס
טנעטסעפ"יסיתרעיסקאסלהמכיף%1 ,מוזכרסמוטלהר3סערךחותו,ד
טכתוכ,13גסohקותו ר3לחערךקותו.
.1וגראסדמ"מכנידוןדירן6יןלפסולסנטרמטוסטטרסיס3ורכיה6עייפמכלל6תסרביתעםסקרן,
רסנהכתו"עיו"דסי'קס6סעי'י6וכמו"מסי'נבסעי'6כתבדכמקוססגיכרהרציתחיגוגוצה רקחת
הרצית36לohחיגומפורסh~hסכול(הרכיתעססקרןחיגו ט3ה 13אפילו 5תהקרן,כיוןדוהחמור
רקנסטרסגעטה3עדיס5ך (6ננטרכת"י ,דכתה הס")יי"
דססימנו6רככ"יכ"ססמסרי"סדרס
לebהלוס מודה כקרןןוכגיד"ד]מייכלסקסהקרן ,ומסססכי5
מכתסימריינוגורס"תסירןי3
ןטוס דעס סס31רת
סרמ"36מ"1מסס דפטור מסקרןאע"פמהודה ,כ3רכתבתינהט")]סחי
כןולחוהלכתףh'oי.י"
~סססועוד.
יה
פר
36
וכ"כיד 5
ז.ו3ניד"דססמלוס קבלעליויוקראוזולך,בהריהחמיד סמ(1% 31רסיט  13תהפוכותכלסומן,וגס
הדירס סק (3כעצורסהוכט(  130.000$יוקרחוזעק,העיר סרם"סb~utSnסד"כחין 613יס1ר
רצית ,וכמסיחד36יי "33מ סד  6ורמכ"ס מאהולוה פ"ממ"י דקרוכ לסכרולספסר .כמגס נרכס
סגיד"דסכני,טסרי6יגומ15י ממחיר הדירס ל6יעלה מסממיר טקכע ע13רס ( ,)130.000$וכתם
המחגיךהלכותמאהולוסדיגירדיתסי'כטדכ(מידיד6יגומ15יל5מקרידהויקרורלהפסד.
ו 6תג'לטלס 6 '%תסחוט -עדליוםאסרומגפסםתסעיף3 -סךlsa.oaoSועוד
מ.ונרכסלמיינ
רוומיססל ( 9%מגסעלכלהטניס ט(5טילםעליהס3,גיכויסכרסדירהססילס(,פיפירוטהמט13ן
תימסרוס5דדיסלביתהדין6.ס(6יטלס6הכלסמוכ סנגלעד(תקריךסגזכר,יהיס'6רטטי(רסוסחת
סדירסעלסמוולגפותמהדירם6תכלסמוכ(פיצומהטתיעטהע"י3יתסדין,ו5תמעודףיקבע3ית
הדיןלמלוקתכעלימוכותנוספים.

י"

טרדכיאהרןהייזלר.
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סנס"3טר סע3רתהכעלותטגכת3וגחתם3יןס5דדיס6יכ'וגימופיעסעי' 132כח:31ג'מעכירכוס
(6י 6תהמע"תot)fnolכדירהnhr1לסילוק מל'DID6ומומלטטלמלוקמכוסהמוכ31.סעי'  7כתש:
מוסכס 3ז6תכילגיגתוגסמזכות( o'iD1h~lקנות 6תסדירסכמורסמ6יכמכוסט( 130.000$נתוך
תקופהטל 3נגיסממועדחתימתססכסזס.
תבמכירם )1
ודנובזםסדייניססגריימשיכלרט(יט"4והגרמיםהייזלרטליט"6דיטכ6ן ספק5דרפי
ן ('כ6סוס 75רפיתוממיקךסמגירס משטס
ולכןדגו (3ט(.onthהמגס (עג"דגרפסדנגידוןכדיי
וקיימת)31 ,ההיהסילוקstnoטל3יל6י,וכיוןכעכרוטלור D')Cמ)6וג'(63 6עם מ~6ססכוס(קנות
כחזרה 6תהדירהסריכסדירהסייכהלגמרי(6.'6מגסכפיטכת3הג6כ"דסליט"6ססדירסמסוע3דת
לעודכעלית131תוקריךלסג13ת4תסדירסגסלטלרבעליסח131תטלג' ,מסגסטמכר6תהדירהטל6
כרסותבי"ד.
ידמיםתמ)ירס(י3,מוו"דסי'קערס"ק6ה3י66תדבריססמ"עחו"מ
ו
י
ס
י
ט
כ
1
ר
מ
6
והגסבדיןס
'
n
A
S
ל
סי' ר) ס"קי 6דכטסתנסעמוטימזירכסיתן המעות עמןפלונידוקקולellp 6לכןוכעמותר ~כול
ספירותדהוי כמתנם ע"מלמחזיר עמןפלוגיוכו',עיי"ט,ולדבריו מותרל6כולהפירות 3קו3ע )מן.
וכתבסחווייד")1ל:ולפענ"דסד3ריסהמוכיןוכו',לכן גר6ס (מלק 6 1DthSחר ,דסר"6ס 3סוכס מ6
וסרסכ"6במידוסיו מסמזכתבו דמתגס ע"מלסחזיר מתגה מלוטהסי 6רקמעל סמק3לחי31לקיים
סתנ6י ,וממו"סכבמחזירלוקריך לסקגות3קגיןולמכור ממרט,ומסקי טעמךל6מסניליחןאתרוג
(תינוקכיוןדתיגוקל6מ5י(הקנותכמזרה,ולקמןסי'טססעי' מ מסמס מ613רדיטמיא
ק3ין 6מר
,וסיגגראסכ6ןדיטמילוק3ין 4מר ע"מ
ע"מלסמזירוכין 6מרתמ)ירסלידל6סגי מתגס,עייייט
י מעותדמויכמכירה ע(תגאי51ריךלהזורולמקנותלומקניןכשממזירלוולמכור
"תחזירכסיסיול
מחדם"6 ,ככטמח)ירהויכמוכרמתדט,ומכירהסר4טונסמכירהגמורסמיתה ,רקבעל ס~קחסיס
מיודלקייסתתגאי ,ו6סמומלהתגאי6יןאריךקניןמדש ,מש"ס3סעי'ססס 63ומרנלסוןע"מ סמקם
ידמי (קומר
קייםומותר(4כעהפירות(36 ,כסעי'1טסוכקן ד6מר (OnDכסיסיו(י מעותתמ)ירל
ואסורלאכולספירות.ואין (הקשותדמייםיהיס כמו
י דל6ס מקםכלל והמעות
ותח)ירסל
וילאכולהפירותוכו't3i6o,ל~h
כשמחוייהממוכר(המ)ירכ( otnToטקי3לסריממעות
מכירסלזמן דמותר
3סל61ס56לו6,כלכאומרע"מ6ףדממ)ירכלהדמיסמ"מכיוןסקריךלמקנותשקניןממדםשסעתמורס
כחוזרומוכרולודמי דע"מקניןגמור.610וכ"ככחסוכתלמס ר3סי' ר3דדוק6כמהגס~טיסיולי
דמיסיתבטלממכירהלמפרעסוירבית,עיי"ט,וכ"כהט"וp"Dס.
וכ"כ3מחג"6דינירביתסי''ג:ולמדנומדבריוסכלשמכר16גתןומתגהסל6כע"מ ועלו6תסהמ)ירס
רממעותימ)יר סמקממעיקרך,מט"6כ63ומר
ליכס6מ)יר(ךהמעות,היי)כמיספירהוקמרשכל"ימי
כלטוןתנקי וע"מ דס" 1גמר והקנה (1מעכסיועלתנקיסימ)ירנסלולכטיכי,ntpno 6וסויככלתנקי
דע(מ6טכ(טמתקייסהתגאינתקייס המעטה למפרע1גמ 65סמכרקייס עד)מןסימ)ירגולו,וכי6כי(
לוקחפירידידיס ק6אכילמהריכממחזירולמ"כ6יגו6ל6מחוזרמלוקחומוכרולמוכר51ריךעסקנותו

ממונות

יט

(וכקניןמרט,וכמו טכת3
כדיןטומ6סדרךלעולס,וכ"ככנותן ע"מלסמ)יר1.ל6דמי~תי
ערימומה ד6מרן עלהדהוס
"דכרכים דמסמעסכלממחזירסדמיססרי סמקם כטלמעיקרך,
'מ
ט63
יד
יר5

דסתסכלססמ)ירסדמיססדרךהכיתממילך61יןקריךלהקנותוקניןמדם,כדמוכמ החסכמתגייסיס
נטמן'"נחודם,וסייגוטעמםמטוסטתחילס hnD1hדסכינמיתם6סיכיףמעותיה6סמקמכטל,וסייס
סכ6כקומרהכיתמכורםלךולכסיהיוממעותתמ)ירסלי,כיוןסל6התגסכדרךתגחיה"זכמיספירט
וקמר 60סיכיף המעותטיה 6המקם חררלכעסיו,וכן נר6ס מתמוכתסרסכ"חמסכיךהכ"יסי' כמ
ממו'לד.

וכ"ככגוכי"תסי'עה:דה6דחמריגןמכרלוביתוכוי(כטיהיולימעותהמ)ירס(יחסור,היינ
וכלמון)ס
וממעותלמפרעהל61סכידו6,כל 06
מסוףמטמעכטימזירלוntunoיבוטלסמקהלמפרע1,גמ65טיסי

ינמqh65כמעתמורתהמעות6יןכ6ןביטולמקםלמפרע,ועד
המר5טיסיסלימעותתמ)ורותמכורל
עתהמכירהגמורםסיתםhShטעתססו6חררומוכרהלומכלן1להנ,6נלענ"ד1'heכ6ןסוס5דסלוחה
כללטפילו5ד6חדכרכיתליכ,6עימם.וכ"ככמסר'6יללינןסי'קערס"קגכ6ריכותיעויי"ם.
נמלחד(כ(סגיפיסקיסנכס"גדס(יקמקריך(מ)ורי(סקגותהמכר(מוכר6יןגוסשיפוררבית,כמגס
'קעד דתמסע(סמוו"דוסגו"כהנ"ל ס%זכרומסריטכ"6כ"מסגדגם ככה"ג
יעוייןכמגמתפתיםסי
עפרבריו
דסתנסע"מלסמ)ירחסור,וכןהכיחכמקריל3יו"דסי'ים6תדבריסריטכ"6סג"ליפסי
מולקעלכלהג'ילo)nh.נר6סדכגיד"וגסלסריטכ"6ליכ6מוס5דחיסור ,דאלסריטכ":6וסגכון
לפרם6מררכ6רביתסכלהכמכרממכרע"מלסמ)ירh)'hכינייסו,פירורס(6היםסתנ6יסיסיביל
תתבטלמכירהזו (מפרעוסדרי)11ילמלוסד6ייכלדברי סכלסוירכית גמורה ho't hih
לו
סופכערוסתיייסעריותםכעסוידוור ויפכרנסלפוכרכשיתןרמיךררייפכרי5מפיינפיריריכל
ןררך5קמ קרקעלעסותכןירדהתורהלסוףדעתם
יקחכינתייסדידיסיייננו,ירטוןסבריוכיוןריי
1להל61סגמורהגערה,ולפיכך6מרסכתו63תכספךל6תתןלוכנטך 6 %1מרל6תלוםננסך,לרכות
מכרכיו"כחיסלדינוכמחהוכו',וקיי"(כרכנן6ליכ6דרכךד6פילו מכרגמור ע"מלהמ)יר הקרקע
110ספירותרכיתק5ו5ה,יעויי"ם.
כוונתפלוסם(עסותכןכגדרס(61סblochihר5ס (ממט)כותו
וח"כביירווכס רירורירי
יסלומחי
יכממכון ע(
יקמרת ,וכעלססיסיכוללקמתולל6מוסתגלי,ולכןמעכיר 6ת
ה
כקרקעסנרממה
סכעלות מקרקעמג'קליוe51h,מחסדו6מר(מוכרססו6מם6ירלוזכות161פ5יהלקנותכחזרה6ת
הכיתטלו.ונידוןסריטכי' 6הו 6כסרו5ס כעלס לעסות הפקסכפי ם6ומר ירדם תורה לסוף דעתו
דלסל61סגמורסנעטה6,מגסכגיד"דסוסמכרגמור,וממילךליכ6מוסנדנודטלרכית,וסמכירסמפיר
סוסמכירם.
וגסלפידכריסו"ע הרדסלירכיתמעיי גד כמממירכיוהרוכותב:וי"ל סכלמניכר מדעת ממוכר
וnptSoכתורתחיוכגמורלסמ)ירלוOAI ,
טר15נ1לחזורלממכרוועלדעתכןמכרלולע"פסל6קיכלעלי
ול ntwso 6סכטמסג6מגס ,רק 6מרלודכריסהמבמעןסו6טימ)ירלוממכרוסרי ממכסדעתו
ויפיל
מלמוכרעלדכריס6לו,ועלדעתכןמכרלומןססתסכיוןמניכרפרעתיטרלולולמזורלממכרולפיכך
6ין)סמכרגמורוהמעותהןכסלמס56לס5קמויםכזהרכיתגמורהויםלמוס(דכריהסוכו',יעויי"ט.
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פסק'דין-ירושלים

כמגסכגיד"דנרווהטהמוכרמוכרלולגמרי -הגסbtncכמוסרכרירה61,יןסוסמעותטהן 06%03

56לסלוקם,וממילך6יןכחןחיסוררכית.
ומהסכתכוסדייגיס h"utStדמגיעotSnbרווםטל  9%עלכלהסנים,לפי המתכ6רסריטסמכירס
קיימתוספירסילקכלסחור6 ,כלכפילו כ6סל6היה המקםקייס מ"מיםלדוןכזהספריכ5ןסיס
עיסקא61 ,מרסנתייס טמתמו סמלוס olb~lומיטמטכגו 6תדירתועל העכרת כעלות ,וכתבו כסטר
lortסילוקהמוכ,הריטהלו0חומר 0)3סנגמר00עיסק6סלו61יךיכול%כוררכיתכהמסךהסריס?
וקפי06 %נתבררמהמכרל6היםכדין1נמ65דל06יהעדייןסימק0מוכ ,מ"מגסהעיסקאל5נמסכה
תהרביות עדעכטיוכי %סתמייםעלכךbSh,כ'הו6הלוה
הלהם,ומהגססג'ל6קריךלטלס"
סו"
טהי0קריךלסלס)חת.

נפתליצבימרסורשטיין.

