
אממתות

 ירושלים דיןבית
 יוחסין  ולבירור ממימתלוים

 מקרקעין על חוזה וכתבו כסףשילם
 אזהרה הערת לכתוב עוד שיש בחוזהוכתוב

 19ע-עא מס' ממתותתיק
 תמוז()מהדת

 הדיוןנושא

 ששולמו ש"ח 110.000 תמורת ה'משותף, בבנין לכ' א' של מחסן מכירת חוזה על חתמו וב'אי

 ביצוע עם - תירשם במחסן, ב' של זכויותיו "להבטחת נכתב:  בחווה ז בסעיףבמלואם.
 אמר לעו"ד החוזה את א' כשהראה בדירה". א' של זכויותיו על אזהרה הערת - השניהתשלום

 א' הודיע ואז ניכרים, באחוזים דירתו ערך את תפחית עליה שהסכים האזהרה שהערת העו"דלו

 המחסן, את לב' למכור מוכן היה לא לכך מודע היה שאם משום העיסקה, את מבטל שהואלב'

 כלל. בו תפגע לא הזה הסעיף על שהחתימה לו אמר שכ' משום רק זה לחתום שהסכיםומה

 לחזור יכול איננו ולכן עליו, לחתום והסכים החוזה את קרא החוזה על החתימה שלפני טועןב'

בו.
 והחפירה מ"ר, ב-6 המחסן את להרחיב כדי שלו המחסן בצד באדמה חפר שב' א' טועןעוד

 משום לב' אותו לתת מסכים אינו כשותף והוא הדיירים, כל של משותף בשטח נעשתההזו
 לתת שמוכן משיב בי הבנין. על נוספת קומה כשיוסיפו בעתיד מעלית לבניית מיועדשהמקום יי

 משם. עצמו את יפנה הוא מעלית לבניית המקום את בעתיד יצטרכו שאםהתחייבות

 ביניים דיןפסק
 המקח לפיכך המקח, את לבטל א' היה רשאי ב', לטובת אזהרה הערת נרשמה לא עודכל

בטל.
 הדין. לבית שימציא דו"ח לפי יורד, כדין לו לשלם א' חייב המקום, את השביח שב'מאחר

 מרמורשטיין צבי נפתלי)-( הייזלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(



 ירושלים - דין~סקיב

 לדיוןהשאלות

 שמו, על אזהרה הערת תירשם עם רק תהיה העיסקה על דעתו שסמיכות דעתו הקונה גילהא.
 ובחוזה. בכסף קנההאם
 אזהרה. הערת של מהותהב.

 בצידיו. או הבנין שתחת האדמה על הבעלות למיג.
 המקח. התבטל ואח"כ השדה שהשביח קונהד.

תשובה

  עין  כמקוס 6ל6 - וכו' נכסף ;קמן  6חריות )0ס טיט סגכסיס - סגו )6 ר3 6מר 6: כו קרטין 3גמ'א.
 ופיר" קנס. ל5 0טטר 6ת טכותכין כמקוס 36ל 0טטר, 6תכותכין

 hlnD % כסכי דרגילין דכיון רט"י:
 0"ד פ"6 מכירת 0רמ3"ס וכ"פ 610. מסטר על לקנות דעתו ועיקר טטר6 דגקיט עד דלוקמדעתיס
 5. מעיי ק5 סי' מו"מ1"1"ע
וכתג

~)pnos 
 6ל6 0קגין דמן מטמע ומ 1 סעי' 0טו"ע דמ)סון מ0כ6, 5)6 3גמר6 ד"0 טס קרוסין

 כו )מ,ור 0)וקמ מ5י 0וי ל6 6"כ הסטר 6ת טתכתוכ מנת כעל 0וי ד6י למפרע, ו)6 0טטר כתיבתכטעת
ellpכטז0 דע"מ תנקי ככל כדקייייל אסטר, כתיבת oltpn וכן וכוי, למפרע 0מעס0 מתקיים 0תג6י 
 יכול מסטר 6ת טכותכין דכמקוס מסמע לזיקני כסטרי כעינך 6י ד6מר 36ין 3ר לידי ר3י מדברימסמע
 די") לעג"ד ונר06 וכוי, דעתי0 דסמכ0 0טטר כתיבת מטעת 5)6 למפרע תקנין דלין לחזור,0לוקמ
 לע"ג סטר, קנין דמיינו 0מקג0 ספר 6ת 61קמ כקרך מדכתי3 סייגו ,0 דין לרב ליס דגפק6 60ד63מת
 ד)5 מסוס Olp ל6 דככסף 5") וע"כ כדמים, קנס ככר 6ייכ תכסף 6ת )1 ולסקול מתהילת כקרךדכתיכ
 וכו'. 0טטר 6ת סכותכין מקוס 0תס דמוי מסוס דעתי0סמכת
 hton סלו מ' כמג"ח וכ"כ מד6וריית6, ככסף קוג0 5יגו סטר סכותכין ט3מקוס ,ס סדין מ0מקג0מכו6ר
 מן קוג0 חיגו דעתו סמך ל6 ד6מד וכמקוס סגי0ס דעת סמיכות זוקק לפיות קריך דכקגין 0תור0,מן

 מעכב דכסף מסוס %ו O)p ל5 מכר כסטר ד6מריגן 607 כת3 "ס קרוטין 3רטכיי6 6מ;סמתורס.
 דעתי0. סמכך ד% ד6פסר מטוס דתקון 610 דרכנן 6ל6 פריס, פריס 6י ד60 סטר,כקניית
 ק5כ סי' כסו"ע פסק 60מו,0, כספרי סמו על תקרקע ע) 07016 סערת 3ריטוס 0קגין 6ת סתג0 6סוכן
"DDר6ס תועפות כטס טס מלוס כמספט וכ"כ תגחו. לפי סכל 0תנ0 ד6ס טז nrrtn וכתב יג. מו"ס 

 מטיב תנקי, כלמון גכתכ דל6 ד6עייג לומר סכרך דיה י5 51ות 0 6ות ט, סי' לקוטים מו"מכמזוחל
h)1nlhדמסיכ 3ט136 לו טימסור כססתג0 וכיס כט36ו, לו סיכתוכ ע"מ 6ל6 הלוקח גתר05 דל6 דמוכמ 



 גממתות

כתשי.
 ד6ס 6, 5ג כתו13ת תוס' עי' כקרקע, כסף כקנין טפרע מי טים סס31ריס לדעת טפרע מי לעניןונפ"מ
 oh 36ל 3ו, כסמ1זר מפרע מ' ים סרט3"6, וכדעת נכסף, מד6וריית6 קונס תסטר סכ1תניןנמקוס
 3טס רד סי' שיי ועי' טפרע, מי עליו 6ין 3ו מור 06 מתורס, מן ככסף קונס קינו סטטר טכות3יןכמקוס
 6ל6 מפרע מי דליכם סר"ן מעלה brrnht כמקרקעי, שפרע מי דליכם ד6פסר וכתש כרכר דמסתפקסרנן
 וה61 קרקע לקנות כסף גתן 06 דעתו דלפי סכיי וכתר יומנן, לר' מעות כטן מד6וריית6 דקניכמידי
 ס3י6 וכן ע"כ. טפרע. מי ליכד ממכון % גתן ו6ס טפרע, מי h)'h 3ו לחזור eh 63 סטר טכות3יןכמקוס
 וחזר מטר סכות3ין כמקוס וסוף לרעע  יויו  עכור  כפף  נין  ohc  סיסרינימ כטס 3 ס"ק רד סי'ספת"ט

 מקרקע עכור כסף למוכר מילס 60ס כת3 נס סי' מו"מ יעקש מטכסת וכשו"ת ספרע. מי 6יכ6 מסקגיןבו
 עוד כמס ( 16ת סג כלל ג6וגיס דברי ועי' סרי"ף. וכדעת מפרע מי 3ו יט 3ו ומזר שטר, כתב1ל6

6חרוניס.

 התמורס, מל61 6ת פילס לoh~ 6 (5"ל סגרכי"ל 66מו"ר 3(ס טסעיר רעו עמ' ד כרך ירוםליס פס"דוע"
 סגתן, ממעות כנגד 6ל6 טפרע מי לקבל ~ריך סוייגו 3 מח 3"מ 3גמ' מ613ר סרי קדימס, דמי רקונתן

 ע"כ. י(. סעי' ק5 סי' טו"ע עי' מספית, מקלת על רק תמול טסמכירס ליס גימל ל6 6חד 6ףובכה"ג
 ריסוס על סי6 דעתו סמיכוה מעיקר דעתו טגילס כיון המקח, דמי כל 6ת למוכר הפילס לע"פו3גד"ד
 לו. 6ין טפרע מי ו6פילו 3ו להזור יכול גרטס טל6 (מן כל 3ט136, שסרהסערת
 קגין'י כדיגי "פרקים כספר SAt סי t)mo. 6לי1 מתיימס כילד לצדוק ר16י מוקי, 3גוט6 ומד31ר סו6ילב.
 על כנעלות זכות למוטב מקנס ניגס 6זסרס מסערת לע"פ סתוק מלפי מוכים ולילך 128 עמ'ח"כ

 ס5דדיס 3ין מוזי ססכס רק ופיכס סמקרקעין, 6ל סמוט3 טל יטירס זיקס י51רת סי6 מ"מממקרקעין,
 מים ולזכויות ע5מס, סמקרקעין על תענוד ים למוטב %ך, מענר 6ף %6 מובטח", ייגוחס געטסמסמוט3

 להיוכ". "ערוכת סרס  סמקרסעין, כסוזי כלכלי ערך יסלו
 כסטר ודינם למוטב, הקרקע 3על נמייה למוד סקרקע מעבוד י51רת 16סרה מסערת גר6ס לסלכםגס

 כט36ו. 3ריטוס מתפרסס טסד3ר שמרי3עדיס,
 עומקך ליס דכתה לע"ג למכריס hn's ליס דמז3ין מ6ן ס6י מנסרדע6 דימי ר3 6מר 3: סג 3"3 3גמ'ג.

 סטנו פכ"ד מכירם סרמכ"ס וכזפ וכו'. רקיעך רוס ועד "רעי  פתסומ לך קני ליס למכתב  קריךורומי

 לשמעון סיתם % מעו% (1 ממערס תתקמץ סי' ח"h"srlo 6 המוית טכת3 ו6ף ג. UD" ריר סי'1ט1"ע
 כנית לה1 ומוו שיהו(, 6ל פחוהס )טסמערס רקונן סל עומקו h~r OtO לן hntb ומקן סעלייס(,ונעל
 ול6 השית לי טמכרת ר6יס לסכיך מעליה לבעל (ס כענין מעליס, לשעל לעולס (ס ניח ר"יגו טל6ועליה
 יכול ממעון סיס nnhs ממעון, מל סקרקע תחת לתפור ר316ן ט63 כמעה ו6יל1 סעליס, לבעל ntsoכעל

 קרוש טניס, כמס כו וממזיק טמעון ערער %1 רחוצן ט3גס לקמר 36ל ט%, ורומו דעומקו כיוןלממות



 ירושלים - דיןפסקיד

 טטועגיס ממעון יורמי עס מדניס ר316ן ביורטי הכל זס עירס. טניס, טל ועלים נית %ין סמור ,ההו6
 מוקה. 6יג0 טעגס כל6 כס p~rnnt סמער0 6ת מתפר עלמו ר316ן 36לליורט,
 6ת  לעלמו ממייל 6י;11tnoc 1 כרש מכיוס D'pnlD כמה כ"ס 164 עמי ח"ג נדק מספט כס'וכתב
 להסתמם 0קוגיס חטנו % 61פילו סדירות, נעלי כל טל המכותף כרכות כלול 6ל6 לסגין טמתתתהמקוס
 0סכניס כל טל רמות גריך לדירתו מתמת נקרקע להפזר סרו05 דירס 3על ולכן 6ות0, קנו זונקרקע
 3סר(. הכגוי כגין ט53לע חללים על נעלות 3%י)ועיי"ט

 6ס המוס גודע 51מ"כ תפרו וכוי 3גד קנס יד: מעיי ר% סי' וסו"ע ס"ז פט"ז מכירם סרמנ"ס כתגד.
 מהר"מ שו"ת 3סס ט, ס"ק רל0 סי' כגתה"מ וכתר כיו"כ. כל וכן המוכר, מן 0תפירס ס3מ נוטלסס3ימ
11cc'16 כ6וג06 כטן מקם כיט1ל סיס מקוס דככל ק'1 סי ,olns הגת0"מ וכתש וכו', כרסות כיורד דיגו 
 לו דמטלס מסמם המוכר, מן התפירה סכר נוטל סט3ימ ד6ס יד סעי' רל3 פסיי לעיל הממפר כת3סכן
 היה כ3ר סכתם: סרי"ף( מדפי S"P ל )דף 3 ג 3"מ ט"ג ועיי ע"כ. 3רסוה. יורד כדין טירמתו סכרגס

 מוס 3ו לו גודע 61מ"כ קותו לקשור לקורר וגתנו ט% סקטריס סגפסד מחשירו ספר סקנה 63חדמעמס
lpnn)rמעטה וכ6 דפין, כמס ')DS ט6ס  גייל עמס 6ך כווגתס, תכלית לסמוע זכיתי ול6 3מודי;6 מכמיס  
 עייכ. וכוי. 0קטירס ט3מ ללוקם ממויי3 המוכר טהי0 לספר ט3מ תפירה סהי6סיתם
 ס13ר מלוקת סהיס כיון מה%קמ, הסרס 6ת פעיית גכ0 ט6ס טס 31מלממות 6 טו 3"מ הרמ3'ין כת3וסנה
 עפייי גרפס 013 ו30י6ור 361ניך. עליך טול %מר % סומעין 6ין סלו o)'ht טנמנ6ת D"Dh טלוט0י6

 דהוי ותירן כדמים, ולמיינו מדעתו "ל6 סגיקף 6ת להקיף המקיף יכול 6יך "מקטה 6 ך כ"כהרמכ"ן
 טול לו %מר יכול וסיגו מעליונה על ידו ליטע העטויה ד3סדה דקיי"ל 3רטוה טל6 מכירו למרס יורדכמו
 361ניך עניך טול לו לומר יכול ז6יגו הטעם סם 3יי3 על הלוי מייס ר3יגו כסיעורי וכתב ו36גיך.עגיך
 מדעתיס כמו סוי 61'יכ ליס, דגיח6 דעתיה למדינן ניטע דעטויה דכיון מטוס hp 6 3"מ סרס3"6עפ"י
 חקר, 3קגין האעליס 13 וכס האעליס סל במגירו דססכימ כיון וסייגו 13, למזור יכול שיגו וע"כ קנסדכ3ר
 כידוע ;כתאו סקי" מייס ר3יגו ומסיעורי סגר"מ )ודברי עיי"ס סיד, פ"ג טכניס ה"מ דברי 3י6רוכן

 סמוסכר 6ת ססס3ימ אוכר ולענין י,. עמ' 3"3 ממעתק" כ"רוומ6 יותר 63ריכות ועיי גמרן,3קינ1ר
 קגו(. עמ' ג כרך ירוסליס פס"ד עי' קמתסני, ממילךססמטכיר

 לוין. דובאברהם

כ

 סמו על מהרס סערת סתירסס עד סלוקם סל דעתו סמכה %1 ססו6יל 3גימוקיו ה6כ"ד סכתה מס6.
 כלמוד h~h %3ד מממסן SD מסרה סערת לרסוס b"h טמרי כמידוד, להוסיף לי י" כמוזה, טסיתגסכפי



הממונות

 סכוד6י רכות וה1651ת טמונות טדורט דבר 63מוזיס, ממכותף הסטם על ממדם חלוקה יעמו hhl"(לדירם
 שסרה, סערת כוס מטם עכור עוטים םל6 המגסג וכן hto דמוכמ ort h)1nth ז6ת[, עטו כן ע"דל6

 כ6ומיג6 כקי6יס 6יגגו ס6נן נוקף ממכיס דיגו מלידו סיכם סוס לל6 61ף ממוכר, דעת על bSוכפרט
 כדברי כ 16ת קפד סי' יו"ד h~trn עי' דמוכח, h)1nlh כתר 16ליגן לסח(יק 6כל לסו5י6 סייגודמוכמ,
 ממרון מיה ד6ס טכנית, מכמינה ל6 נוגס הלכתית מכמיגס יתקיים מל6 דבר ניקם 61"כ כככורותן,תוס'
 ככר, נקנס המקם 6ין ולכו"ע ר((, סי' כרים bn'hll לקיימו h~ht תגלי דס61 ממקח קיים היםטכני
 רק דזס סמקם, נקנה כט6כו היטוס כל6 דגם 6חרוגיס ועוד סו סי' 3ליקוטיס סמזו"6 שמב"כ עניןוקינו

 נקנס, ל6 העדיין 16 למזור 'כול 6'ן ו6ז מרימוס לפגי גקגה סמקם 6ס טדגו רק כעתיד לרסוסכלספסר
 מעככ. סתג6י לכ"ע ~טוס כלל 6h"ht1כל
 למפרע. המקם לקיוס יועיל ל6 מסרה, סערת ריטוס על סקוגס מוותר טכעת ומהנ.
 פסיקם "היחס כיון 6זסרס, הערת נל6 למכור ר5ה והמוכר מוותר הקונס "כעת דהו6יל ~ון ים ומ"מג.
 פייכ קגיניס פתמיימ ועי' 61כמ"ל, מפרע. מי סמוכר על ימיה 6"כ כסף, קנין סיס וככר מסויים ממירעל

סי"פ.
 ונפיק עייל דל6 היכף כל קנס סטר וכלך כסף כל6 לחודס מ(קס ק5כ סי' כסוף הטו"ע כתב ככרד.

 מע"ס פעוטה עדיפים דח(קס הסמייע והסביר סטר. לכתוב מנסט כמקוס 61סילו הרמ"א ומוסיף6(ו(י,
 כתכ וז"ל: כתכ ומס קטו, סי' ליקוטים "מ61ל מעיל לשו"ת סטו"ע כגליון סרעק"6 וליין הקרקע,כגוף

 סטרא דכדכי כ6תר6 לחודה מזקה 6י דרכווה6 פלוגתך ד6יכ6 קמש בסיי רב( למס )כעלמסרד6"כ
 שכ"ד העלס וממ"מ ורידו, וסר6"ם סרמכ"6 עליו מולקים ורכים מהני, ל6 הרמכ"ן דדעת ל6,  16מסני

 יפרח) מכמי סכל היכף מגחון כפאני לי קים לזמר דלין גודע וככר תעו, בסי' סרי3"ט וכ"כהרטכ"6,
 כל נגד כטל סרמכ"ן שדעת רגם סי' סר6טוניס כפסקיו מכתב 1"ל מו' הגדול לסרב וראיתי עליו,מולקיס

 ימד מגיסם tS'Dh  מסני ל6 וכסף דמ(קס סרמכיין כדעת כמב כקדוםין דהריטכ"6 6יכר6ספוסקיס.
 וכמכפר וקני pfn לך לזמר קריך טל6 וכפניו חזקם קנין היה 06 6ף וח"כ עכ"ל. טטר6. דכתכיכ6תר6
 61ף סטר, לל6 מסני דל6 וסריטכ"6 כסרמכ"ן לי קיס קמ6-המוכר סמרך יאמר מ"מ ק65(, סי'כמ"ע
 וסרמ"6 ייחכר סתימת  וגו לי קיס לומר דלין יאיר מהמוות כ כלל טלו תפיסה כדיגי הגתס"מסכתכ
 הרמכ"ן וותרי קמ6. המרא 6101 לי קיס המוכר '6מר ולרעק"6 כזס, מלקו ככר מ"מ 6מר,כפוסק
 1. 6ות ו כלל מספיקות כקונטרס ועיי p"D ,6 ק5 סי' כפת"ט גסהוכ16
 סערת ריטוס סר51ס היתגס סרי וכקן תג16, לפי סכל o)no 6ס מיסו סם סרמ"6 סייס סרי דין מןולכר

 מהסכימו D"~bt סר6ג"ח כטס 65 סי' lhDhS מהרני שו"ת כמס תכה עמ' ירוטליס DD"1 ועיי16הרס,
 כספרי מכית טיכתוכ כיניסס מתגו 6ס סטר, מכותכין כמקוס חף מיד קנה שכחזקה ספוסקיסרו3

 דס6 דסגר"מ מהמיס מטו ככר סתג6י על סיום ממוותר ו6ף כלוס. קגס ל6 כתכ טל6 (מן כלסמוטיכילי
 וכלא 6מד 5ד על רק נעמס טסמקח מסוס מעכסיו מל כתנאי התגוייס מנפטי אריך ם6ין לרמכ"סרס"ל
 סתנ6י על לוותר יועיל ל6 61"כ ואכמ"ל[, התגוייס, דיגי ככל דסו6 טססכירו ווים מעטה 6ין התנאיקיום
 היוס. עד סתקייס ל6 דהמקמכיוס,
 (1 6ין 61"כ יכנס, טל6 לקונס-סנתכע מהודיע טוען סתוכע-המוכר סרי ועוד.61ת
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 הקונה.
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 מלק לעלמו לקם ממוכר גס סרי מתנגד, המוכר וחילו כהסכמם מס0כגיס טטמ טל"ח כדיון נטען ומהס.
 הלמד דחס י6 סי' יטרק) מסכנות כפויית והוכח ל6כרהס (כור כ"1'ית למט"כ ורומס הקונה, נרפותכמחר
 bnplh1 )מכירו, גס טירנה 16 ט)1 6ת טימ(יר 6ו קותו כופין לקמת למכירו מרטה 6יגו 61ת"כלקה

 טטמ המוכר לקח דכאן לניד"ד, זומה 6יגו or לקבל. סו6 יוכל טכעתיד כדי fh סקוגה לו סרטםדהכי
 וע"כ סכגין, sa ממעלית לכגיית היפריע סטם לקמת סיום מבקט הקונס bh 6מד %ף מפריע60יט
 טענתו.נדמית

 הייזקר. אהרןמרדכי

ג

 ת5י % גחן טמרי כסף, קנין כ6ן ומיה ממסן, לצגות כדי נקרקע זכויות SS' הקנה 6י זה נגיזוןסגה
 סקוגס. הכות דירתו על אסרה הערת לרסוס המוכר סתמייכ וכסטר סטר, וגס סמכירס,מדמי
 לרכוס המגסג כחס דגו ספוסקיס וסנה למוד. ככסף Oltp מחיגו טטר 0כותכין כמקוס דיגו 6ס )זוןויט

 )רסוס סמגהג 6ין הרי כגיד"ד 6מגס למוד. ככסף O)p ול6 טטר טכותכין כמקוס הוה ~Ohכט6כו
 לרסוס דרך חין וגס כנין, כחותו זירם כע) חיגו מקונה 06 )כך טכנית לפטרות l'ha ממסן, קניןכט6כו
 כיון )דון טיס 6לח ממסן. כעכור דירתו ערך 6ת לקלקל פתי סמי סמוכר, דירת על מסרססערת
 סקגין. מל אימתי 16הרס סערת לרטוס לקונס התחייבטהמוכר
 (רטמellp 71 אפילו בו למזור יכף סקוגס דלין S~tet כזו כטללה דן רסד סי' סי תטורת כטו"תוהגס

 דלס%קמ olcn סוO)p 6 דל6 סטר דכתכו כמקוס כו כקדושין רפ"י כתב הטעם דעיקר orinho,כספרי
 סוכל רעו סי' וסריכ"ט טס, סריטכ"6 וכ"כ המוכר, בו טימזור 0יר6 0טר6 דגקיט עד דעת סמיכותחין

 יכול קינו וממוכר ס6מ1(ס, כספרי % לרפוס 0ממויכ כתכ לו נתן כטסמוכר 61"כ ים, סי' רכ"6כתמוכת
 על דמים קיבל שככר כיון כך על לכופו יכול כדיגיסס ו6ף וסטר, ככסף לו גתמייכ שהרי כולח(ור

 6מר 6ס ט סעי' רמג נסיי גס 1מכ61ר סרחטון. סכתכ על דלוקמ דעתו סמכה ספיר 6"כהמכירם,
 כך על % טגתמייכ סכ6 כ"ס עיי"ט, מסטר, מ%תוכ לתדר יכול חיגו סטר לך 61כתוכ (כה עלמולמקבל
 דעתך סמכך 6"כ סטר )ו לכתוש סמוכר גטכע ד6ס סו סי' מו"מ מ"כ כמסרי"ט משמע וכן ושטר.ככסף
 דכיון לכד, ככסף קוגס חיגו סטר 0כותנין מקוס וככל לכר,  ככפף  ויונס ששועתו על יעכור 0ל6דלוקמ
 חס שיטען לסמוכר מסייע המגסג כי סמכירס, 6ת לקונה לסכחי0 המוכר יכול טטר דכומכין לתרחדסוה
 ואינו דלוקמ דעתך סמכך שסיר רסיס סטר ללקח דיט הכ6 6כ) טטר, ליטול לך מיה לך דמכרתי6ית6
 יכול אינו ס6מו,ה כספרי %1טוס התנקי לקיים רוחה סמוכר ד6ס סי התצורת 0ס D"Dnl כו. למ,וריכול
 ס. כקדושין כמכו6ר כו למנורמלוקח
 רמג בסי' ממחכר והגס ה6מ1(ס. כספרי לרכוס סמוכר סל סהתמייכות מועיל סחיך לדון יםולכ6ורס
 לממות, אוכל 1ל6 הסטר 6ת לכתוב מקנה 6גי כסירוס ס6מר סנטר ע) מידו קנו 61פילו כתכ: יסעי'
 וכוי, עליו חל קנין ואין כעלמך דכריס קנין דסחי כהד יט ס"ק וכסמייע כו. למזור ויכול סו6 דכריסקנין



 מכירם כמעת נכסיו לו גטתע3דו טכ3ר ד3ריס קנין נמי מכר על מטר מיכת31 לחרירו סמקגס61פי%
 יכו) ממוכר 3כ6ן ולכ6ורס מהנס. המקטל ליד מסטר טיבול עד בו 1trnb יוכל סל6 תקנס 6יןס%ך
 ככר טסמדס מיירי דטס et)eth .4. ככמס תירן גס סי' ח"כ יומר קמרי 31מו"ת ססטר. מכתיבת 13למזור
 ל6 %1ך ד3ריס קנין וסוי גכסיס טע13ד מוס זס 3טטר 6ין ו6"כ פטר, כ% גס דקוגס תזקס כקניןגמכרס
 חי31 סוס % סנטר לכתוב עליו כפקכל סטטר, כל, נגמר קינו דסמקת כמקוס 4כל ססתתיי13ת,מזעי)
 מ613ר עלמו ל%קמ כקמר 36ל לעריס ם6מר מיירי דססמ"ע 3. סמדס. מכירת מי31 רק bShד3ריס
 )6 ססמ"ע ג. מס(. רעק"6 3מי' וור6ס כמטר לחזור יכול קינו כקרקע מזכם דכיון ח סע" 3ocסו"ע
 דחוזר דקתני ס6 ד. דמועיל. 4פסר מתחייכות 36ל ד3ריס קגין רסוס )קגין רק סתמייכות לדיגיגחיה
 כמס יט 3גיד"ד 6"כ מדוס, מידת ע) כופין כטמו(ר כסתם 34ל לדבר טעם כטנותן רק 610כמטר

  o)nb כסטר. התחייכות וסיתם עקמו, ללוקח 6מר טמרי כט36ו, לרסוס סמוכר 6ת כמחייטמסתג6יס
 מכתיבת לחזור ר51ס 1hnh לדיר טעס טנותן וגס דכריס קגין סוס b"ht סטר, יקנין נקנס כ3רמלידך,
 סדירס. ערך 6ת לו יקלקל טזס ס6(סרססערת
 ססךרך יכזס"ז יג סי' מו"מ ר6ס תועפות מסוסת כ3י6 ז p"D כבגסס 1 סעי' ק5 סי' טלוס כמטפט"מגס
 כד6יכ6 36ל 3ט36ילי65ן, מיעלסו עד מטר דין לו 6ין מטר 3כתכ גס כט4כיל56י6ן קגין טטר%תום
 eA1 3(ס, קנס ממעות וסילק סודר קגין מסיס מכתם כגון יסודית טטר רק ויפילו ממטר על כסמךסוכחס
 גתן ולכן יסודית, ססטר ע) עתם לעת טסמך י"ל ס6מ1(ס, מספרי כטירטוס יתן סמעות ממותר סתגס06

 טלוס סמטפט 36ל עיי"ם. 3ט36לי6 סיעלס עד סמעות מותר יסלק מ)6 חיזוק סעסס 6ל6 מעותמקלת
 ודוקך דעתך, סמכך 1ל6 קגס ל6 סט6כלי6 כעת סיסלק וסתנה סמעות כל סילק דכ)6 וכתר ע)'1מולק
 מיד. קונס trh סט36)י6 6ת אסטר מזכיר ול6 סמעות כלכמילק
 כות3ין טלין ד3מקוס וסריט3"6 סתומי דמיטת ( PD" ק5 סי' סמגמס, סיירי פתים, כמגמת סכיךוכן
 ורק כסטר, 6ל6 למקנות גמר דל6 6מריגן 1ל6 טטר לכתוב סטטית סמוכר 06 6ף טטר 3לי קגסטטר
1nhsכותכין, ספין כמקוס 6ף )גמרי )ח(1רי13 יכו) סמוכר 6(י ססטר לו סיכתנו ע"מ סמוכר nptiol 
 סמוכר 6ס חטר סמוכר לו פיכתו3 ע"מ מלוקח 63מר וכן דבריו, מקייס סמוכר oh 3ו לחזור יכולקינו
 נו, לחדר יכול סמוכר "ין סטר 3)6 מתרסס ס)וקמ 061 נו, למזור יכו) מלוקח 6ין סנטר )1 )יתןר51ס

יעויייים.
 כט6כו. גס מיכתוכ עד קנס ם% 16 סר6סון כמטר מיד קגס כמ"ג כ6ס ממלקת ים דכגיד"דגמ65
 לסקוגס 6מר מסמוכר כיון למעטם מגס מיקס, קגין גס כ6ן רסיס טליט"6 סיידר סגרמ"6 ידידיוממ"כ

  עוין  פייות עטם 6ס גס  nh(o מניס,  ללללענין  נמיך ל6 )דגות, )6מסתמלס
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 לרסוס גס וסתמיים
 36) סט36לי6, %3 קוגס ם6יגו סג") סתוע"ר דהרי ~h's 05 מי' srrn יוסר קמרי המויית סגס3רמומות,
 ו6ף טז, סעי' ק5כ סי' 3סו"ע כמ3ו6ר טטר6, דכת3י 63תרי 6ף קוגס וחזקם מ(קס כ6ן סיס3גיד"ד
 סלוקח 06 דדינ6 ספיק6 סיס eb ו6ף מפיר, טקוגס לסקס נפסק 3סו"ע 6ך 3(ס, מולקין מכיףט33"י
 סתגס ו6ס מס כתב ססרמ"6 ו6ף hnp~ מר6 כתר 16ליגן ל6 דדיג6 וכספיק6 מידו h'5tob 6יןמומזק
 קונס ספיר סטר לכתוב מדובר מסיס כוס 6כל במטר, רק יקנה ס)6 כפירים 3סתגס סייגו תגלו לפיסכל

oprnsגמור 3תג6י רק וסייגו קנס, ל6 מכסף 6ת מיתן ע"מ סתגס 06 ומ"מ כסף, כל6 טקוגס כמו 
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 יעויי"ט. h'S3hw, סיכהכו מדוור מסיס 3סתס לח 36ל כפירוט, כן התנה 06 סטר לענין דהכיודומיך
 רק 06 36ל סטטר 6ת טיכת31 עד נקנס % rh גמור 3תנ6י התנה 06 ורק מדהריו עוד רו6יסועכ"פ
 lJbuJ. סיכת31 קודם ויפילו קונה ספיר סטר לכת31התחייה
 טטר לו טיעטה סטר ססליס וממוכר מ(קס ס%קמ עסה h'so 06 טז סעי' ק35 סי' טקס31מטפט
 גילס דככס"ג די"ל 3ו, לחזור רולס טהמוכר כגון הסטר, טכת3ו קודס 3מ(קס הלוקח קנס ohט36י)5י6
 oh מ"מ סטר 3ל6 דקוגס ד6ף סג"ל תוע"ר מטוית וה3י6 טטר. 3לח דעתו סמכה דל6 דעתוממוכר
 טטר, %3 יקנס ~hb כסתגס וסוי דעתו סמכה דל6 מוכם ט6כלי5י6 % טיעטס לכטמון דברסטליט
 יעויי"ס. 3(ס, )פקפק דים ד5"ע כתet~c 3 והמספטיעויייש.
 קנין מגס וטפסר כסף, קנין וכן 3יגיהס ממתמו הסטר ע"י קנין כ6ן מיה חיטות לכמס)סיכום:
 הערת סנרסמס קודס 61ף ס3יוסר"(, 'יתעוות )לעגין דיניהם עפ"י תוקף לו ים ~ofino מכיוןסיטומת6,
 גילה המוכר זמרי כלל, קגין כ6ן מיה ד)6 י"ל nnbs 6מנס ס%קמ, כתביעת ממקרקעין 3לטכתהסרה
 % טסוכרר וכיון טלו, לנכס יקלקל ל6 כ6ס רק 16הרס סערת לרסוס ממכיס דהo)1po5 61 להזיקדעתו
 דמוכח 151מדנ6 דעת גילוי כ6ן היס סרי הנכס", 6ת ""מלכלך וכלסוגו טלו, לגכמ יזיק טוס העו"דע"י
 טמפן )הדיק דעתו גילה מלוקח דגם וכיון הגכס, על שהרס סערת לרסוס מוכן ד6יגו סמוכרמ5ד

 סמו, על לרסוס מפן טילינו 6מר טהמוכר ד3טעה, גמ65 סמו, על שהרה סערת יירכס 63ס רקכממכר
 מעיקרך. סמקם גת3טל מקם, ביטול סמוכר 6( ודרס כך, על הסכים %והקונס
 3 ס"ק רמג סי' 3ק15ס"מ להדיך כמ613ר מועיל היגו סתנ6י על מוותר סהו6 כעת טוען טהלוקמומה

 ממל 6מייכ 06 מסגי ו% הקרוסין גת3ט)1 כטטמע מקפיד ד6ס מזמין ג3י המדיר כפרק מסר"ןטה3י6
 כססמע סקפיד ויפילו ייי) ממון 3תג6י מיהו דיי): כמס  גז ס"ק למ סי' ד33"ס ולע"ג עיי"ט, סתנ6י,על
 ממון כתניני מו"ל הטטר סתכת3ו ע"מ ה"נ 6"כ עיי"ט, סתנ6י, גתקייס כ6י)1 דהוי למ"כ מממל מסמסגי
 הסגי גס )ח(1ר יכו) והים מהקפיד כל כממון דגם י"ל מכ"ט דברי לולי 6מגס ממון, הוי רטיהדטטר
  גס  tnhnh תודע סמת6גס 06 וז"ל: הספיגם פרק כנייי כת3 וכעי"(מוזר,

~lhno  
 כיון וס"נ עיי"ט, מו(ר,

 ע"כ. למזור. סטני OA ויכול המעטה גתכטל סרי ירסס 6ס להזור ויכול כטטמע סקפידטכ3ר

 הס3מ, סגוטל דיגו 6'יכ כרסות, כיורד סדינו סליט"6 סג6כ"ד סס3י6 סקודה, טה51י6 ססו65ותולגצי
 (ה 61ת כזו, פניה על קפלן לוקם כמס המדר לסוס ים nrrn סס651ות ע) קכ)1ת לו יהיו )oh 6 טפילוו6"כ
 )קונה. לטלס סמוכרמיין

 מרמורשטיין. צבינפתלי




