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 הדיוןנושא

 שנמסר החוזה על ביניהם. שערכו חוזה לפי שנה, למשר מא' דירה שכרו ישיבה תלמידישמונה
 את לו שיתנו אחרי רק החוזה על שיחתום להם אמר והמשכיר בלבד, השוכרים חתמולשוכרים

 הטופס שעל אומר ןהמשכיר חדשים כמה כעכור דהיית וערבות, לבטחון המיועד הכסףכל
 חייבים היו השכירות תשלום את חתם(. כן הוא מהשוכרים, המסים גביית לצורך לעיריהשמסר
 כל על חדשים. 2 של שכירות של בסך לבטחון כסף וכן חדשיים עכור מראש פעם כללשלם
 שקבעו. כפי בקנס השוכרים התחייבו בתשלום איחוריום

 הראשונים היו והשוכרים מחדש שנבנתה הבנין של תחתונה קרקע בקומת נמצאתהדירה
 חפר העירוניים, הביוב צינורות וממערכת הרחוב ממפלס נמוכה שהדירה מכיון בה.שגרים
 כדי חשמלית משאבה תופעל וכשיתמלא לביוב ספיגה ככור שישמש לדירה מתחת בורהקבלן
 קודם חדשיים שהושכרה הסמוכה לדירה גם משותף הבור העירוניים. לצינורות הביוב אתלסלק
 הבחורים. דירת של במטבח נמצא הביוב פתח כאשר ב', למשפחתלכן

 שעלה ביוב של רע ריח בדירה הרגישו השכירות תחילת אחרי ימים שכמה השוכריםטוענים
 הם הדירה. לתוך גדותיו על הביוב עלה נוספים ימים וכעבור במטבח, הנמצא הביובמפתח
 ובשבועות בימים פעמים כמה עצמם על חזרו הדברים אך הביוב את לתקן שניסה א' אתהזעיקו
 טואלט ניר לא אף לאסלה להשליך להם יהיה אסור ימים שכמה להם אמר שא' עד כך,שאחר
 טעות מקח טענת טוענים הם להסכים. יכלו לא הם ולזה הסתימה, נוצרת ממה לבדוק שיוכלכדי

 יודעים היו שאילו הבאים, לחדשים הדירה משכר ולהיפטר מהדירה לצאת ומבקשיםבשכירות
 הם הסיבה זו הדירה. את שוכרים היו לא גדותיו על יעלה ושהביוב בדירה רע ריחשיריחו
 עשרה לפני לשלם אמורים שהיו הבאים לחדשיים השכירות דמי תשלום את שעיכבואומרים
 שעלה ומהביוב הרע מהריח שסבלו הימים עבור הדירה משכר להפחית מבקשים הם עודימים.
 גדותיו.על
 - כ' משפחת את שהזהיר כמו - השוכרים את הזהיר השכירות הסכם עריכת שבעת משיבא'

י
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 משאבת את לסתום ועלולים מתפוררים אינם שהם משום מגבונים הכסא בית לאסלת יזרקושלא
 חומר להם נתן הביוב של הרע הריח על ראשונה פעם הבחורים לו שכשקראו טוען א'הביוב.
 את לכסות אפשר מספיק לא זה ואס הריח, את ירגישו שלא כדי הבור לפתח מככיבלסתום
 מצא גדותיו על עלה כשהביוב לו קראו כאשר כלום. ירגישו לא שאז פלסטיק שטיח עםהפתח
 כשהמשאבה הנוספות בפעמים גם היה וכך סמרטוט. וכן המשאבה את שסתמו מגבוניםבבור
 המגבונים את שזרק מי ע"י נגרמה שהסתימה טוען הוא להחליפה. צורך שהיה עדנסתמה

 הוא סמרטוט. לא ובודאי מגבונים שם לזרוק שאין מראש להסכמה בניגוד לאסלה,והסמרטוט
 היא שגם ב' משפחת אולי או שלהם, אורחים או המגבונים את שורקו הם הבחורים אם יודעאינו

 גרמו במקום שעבדו הערבים הבנין פועלי אולי המחשבה את דוחה הוא בור. באותומשתמשת
 במלט. זה את סותמים היו הם כן, שאםלנזק,

 נזהרים שהם ברי טענת טוענת הזו, בתביעה הדין בית בוררות על היא גם שחתמה ב'משפחת
 טוען א' המגכונים. את השליכו לא שהם טוענים הבחורים גם מגבונים. לאסלה להשליךלא

 שם שזרק שיתכן פליישמן הרב הדיין עם טלפון בשיחת הודה הבחורים שמונת מתוךשאחד
 הודה. לא מהם אחד שאף וטוענים מכחישים הבחורים שארמגבונים.

 בדירה, טעות מקח כאן אין ע"כ בביוב, בעיה פעם אף היתה לא בי משפחת שאצל טועןא'
 ומשכך להשתמש, להם היה שאסור באופן בביוב שהשתמשו השוכרים ע"י נגרמווהקלקולים

 או השכירות שנת סוף עד הדירה שכר את לו לשלם חייבים יהיו הם הדירה את כעת יעזבואם
 לחדשיים השכירות תשלום חובת עליהם חלה משכך, בחוזה. הוסכם שכך חלופי, שוכרלמצוא
 בחוזה הקבוע הקנס את וכן מיד החוב את לו לשלם דורש והוא ימים, עשרה לפני כברהבאים
 בתשלום. יום כל של איחורעל

 נאמר שכך בעה"ב, על ולא השוכרים על היא התיקון חובת השכירות חוזה שלפי טוען הואעוד
 תקופת תוך למושכר שייגרמו קלקול ו/או נזק כל ולתקן השוכר: חובת את המפרטבפרק

 והוצאות זה תקון לבצע רשאי המשכיר יהא כאמור, נזק או קלקול השוכר תקן לאהשכירות,
 מיום ימים 7 בתוך כזה סכום כל למשכיר לשלם בזה מתחייב השוכר השונר. על יהיוהתקון
 הוצאות את לו שישלמו מהבחורים א' תובע לפיכך בכתב". המשכיר של הראשונהדרישתו
 ש"ח. אלפי ככמה המסתכמים הביוב שלהתיקון

 את בכך יפעילו שמא בשבייק בביוב להשתמש מותר האם השאלה עלתה הדיון כדיתוך
 הביוב שבור משום הדבר את שהתיר פוסק רב ששאל השיב המשכיר החשמלית.המשאבה

 אמרו השוכרים כשב"ק. תפעל שהמשאבה הכרח ואין ימים כמה של לשימוש מקום דימכיל
 לא כדי טעות מקח טוענים הם שהתקררה, עכשיו אך שאלה, בזה שקיימת כלל ידעושלא



 איסור. לחששלהכנס
 המרפסת שלטענתו כיון הדירה, ממרפסת חפציהם את לפנות השוכרים את בעה"ב תובעעוד
 השוכרים חפציהם. הנחת מקום על שכירות דמי העבר על תובע והוא להם, הושכרהלא

 שמותר הצדדים לשני ברור היה מ"מ המרפסת, מוזכרת לא השכירות בחוזה שאמנםמשיבים
 את להניח בדירה מקום ואין למעבר אותם משמש זה שהרי חפציהם, את שם להגיחלהם

 מכחיש. בעה"ב חסר. לא וזה נהנה וזה להשכרה, עומדת אינה המרפסת שהרי ועוד,המזוודות,

 שיפסיד הצד ע"י ישולם טירחה )שכר שאלות כמה שיבדוק כדי מומחה בודק מינה הדיןבית
 היו הריח נזקי והאם כראוי, הותקנה והאם תיקנית משאבה במקום הותקנה האםבטענותיו(:
 לא. או מוחלט באופן הריח נזקי את לתקן ניתן והאם מראש,צפייים
 נזקי וכי תיקנית, היתה - לכאורה - במקום שהותקנה המשאכה כי הדין לבית השיבהבודק
 להתקינו יכולים היו שאולי אף על - במטבח הותקן שהבור משום מראש צפויים היוהריח
 כבד ריח מצטבר שואבת שהמשאבה עד מתמלא הבור וכאשר - לדירה ובסמוךמבחוץ
 לבד. בסיסית שאיבה רק אלא לבור מלא ונקיון שטיפה נעשית לא השאיבה לאחר וגםביותר,
 אם לשאלה באשר בדירה. מצטבר הריח מספיק, איוורור לה שאין בדירה שמדוברומאחר

 פעם שמידי משום לו, נראה לא שהדבר הבודק משיב מוחלט, באופן הריח נזקי את לתקןניתן
 בצורה הפתח את לסגור אפשר אי ולכן תקלות, של במקרים לתיקונים הבור את לפתוחיש

מוחלטת.

 שנצמד מיוחד בשטיח הביוב פתח את כיסה ימים כמה כבר שזה הבודק לחוו"ד משיבא'

 וא' רע, ריח יש הכיסוי אחרי שגם משיבים השוכרים הריח. בעיית את פותר ודאי וזהלריצפה
 האנשים מספר עבור מידי קטן שהבור בגלל הוא שהריח לו אמר אינסטלציה שמהנדסמודה

 לאחר ואמנם לאסלה, אוורור קו להתקין עליו הגזים הצטברות את לסלק וכדי בוהמשתמשים

 הריח. נסתלק האחרוןהתיקון

 דיןפסק

 השוכרים טענת בדירה, ריח נזקי עוד ממנו יהיה שלא הביוב את תיקן שהמשכיר לאחרא.
 בחוזה. שהתחייבו כפי התשלומים את למשכיר לשלם ועליהם נדחית, טעותלמקח

 המזוודות הנחת מקום שכירות ועבור המשאבה, של התיקון הוצאות להחזר התביעהב.

 נדחית.במרפסת,
 מתקבלת, הרע, מהריח שסבלו הימים את השכירות מדמי להפחית השוכרים תביעתג.
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 שכירות. ימי בשלושה השוכרים את לזכות ישוכפשרה
 המשכיר. ע"ח הבודק שכ"טד.

 קניג יהושע דוד)-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 שכורה. בדירה רע ריח של מוםא.

 אחריה. או השכירות לפני המום נולד אם ספקג.

 במושכר. נזקים תיקרן חובתג.

 במקח. איסור חשש בגלל טעות מקחד.

 וניזוקה. המשאבה את שסתמו מגבונים לאסלה השליךה.
 איחור. יום כל על וקנס מראש שכירות תשלום חיוב1.
 דירה. בשכירות ושטר כסף קניןז.
 הבית. שלפני בחצר גם להשתמש רשות קבל האם הבית את השוכרח.
 במרפסת. להשתמש המשכיר הרשה האם למשכיר השוכר בין הכחשהט.
 תשמישין. חזקת בזה יש האם במרפסת, מזוודות הנחתי.

תשובה
 6מר ר"ג 6מר וס6 כחזקתו, 610 סרי 6: כג 3'י3 ועי' ל6דס, מזיק 0כס6 3ית טל רע תריח ס61 ודליא.
 o"~nlo פסק וכן סכסך. 33ית 6מר (3יד ר3 3קוטר6, 6מר מרי ר3 לני(קין, מ(קס 6ין 0136 3ררכס
 0כס6, 3ית סל רע רימ 03 סיט דירס לו סטכיר ט6ס פרוט וע"כ לד. סעי' קג0 סי' 1"1"ע פחייטכגיס
 lelh, רסוס למקטין לשוגעו 6פסר 6י 061 עמו, למעליס טפסר ט5י מוס 610 טכסו, טל סכסך מכיתכזלל

 6דס 3ס גר סל6 מדסס כדירם )כגון ל"ו6לס כדי מ(0 ידעו ל6 טכניס וגס כן לפני מוס ידע ל6ומסוכר
 טעות. מקם (0 סרי עידן(, 3גידון כמומעולס,
 3%י ס DD" ר% סי' 3סו'יע כפסק וכמו מוס, (ס 6ין לחלוטין, סרים 6ת ולמנוע למקן 6פטר 36ohל
 כע"י כיון עוכר, מוס (ס סרי ממוס 6ת לתקן נימן ט6ס וממלונות, סדלתוה ועקירת סכתליסעיתון
 וכו', עודרת כזיעה כ6ן 6סס ג3י 6 עס כתועת לגמי ליין ט p"D וכסגרים לקדמותו, מכית יבזורמתיקון
 מומין ותגן וכמנוסס ומתגן ופריך 3כ0ניס, ול6 כ6סס מוס דמוי פירוט וכוי, outr עליסן הוסיפו  תניוטס
 ו3תוסי, עוכרת. ט6יגס 3(יעס כ6ן עוכרת 3(יעס כ6ן 6רי3ייח 63דס, פסולים עונרין 3ין קכועין 3ין%6



 לפטר סי6 מעם לפי טסעכודס 3כ0ניס פסלם ל6 לפיכך מיס, ע"י ל0ע3יר0 טיכו) ע31רת כזיעםכ6ן
 ז5'יל סגרכי"ל 1rrlnhbn 05 עמי 1 כרך ירום)'ס פס"ד ועי' 6פמר. )6 63מס 6כל ועוכרת,טמרחי5ס
 כצית מנמ65 כיון מוס סוי כיעס 6טס כמו סוי כה"ג בכית גס 6"כ מוס סוי הכלטס כיון י)כ6ורססכתם
 36ל לקדמותו, סרית טיחזור לגמרי ממוס )סלק ט6פסר מיינו עוכר דמום למרט סגריר 1כ11נת סומן,כ)
 טעות. מקם וסוי עוצר, מוס ז0 6ין טכס לפי רק סו6 מתיקון6ס

 טמ6 למגדל מחדם סיכנה ע"י כותל תיקון לדמות כתב 6חת כדרך ר5כ סי' כחוכות מרדכיוכמגהות
 פגיס מלס כותל לו כביצגה וס"ה )כ6ן, 163 מדמות דפניס טמור, דססגדל ותקנס מרסות טחי לומנפמק0
 ס)כ0 3 עד דכתוכות לס6 רדמי ממרדכי כתכ מניס וכדרך טעות, מקת כוי לפיכך לכלן, 163מדמות
 6ת עוקר חכס לרופף מכס כין מס מקודטת, 6יגס 6ותס וריפף רופף 56ל מקודמת וסתירה מכס56)
 תגלי טכטעת נמ65 עלים סיו עכשו עד Ssh ופרטיי h)obt, מכלן bSh מרפק קינו רופף מעיקרוסנדר

 סיג 0קדומין 3חעת מ"מ 16תס, hDt1 סהרופ6 ע"י מומין לס 6ין מעכסיו הגס פירום, מטעתו.סקדוסין
 3"עת מ"מ מוס כ6ן 6ין ולהכף מככן כמנס ממדם לבנותו ם5ריך ככותל וס"ס טעות, מקמ וסוי מומיןלס

  סטני סטעס 6ת לעיקר (Wp י ס"ק דסגר"6 מס כפס"ד 66מו"ר וכתכ המקח. מל ול6 טעות סויהמקח
 ולסכם, מככן סו6 דסתיקון מטוס 6ל6 נסנדל כמו חדסות פגיס מטוס הר6טון כסטעס ול6 ממרדכי,טל
 4 נמכר כמו להטעותו, וסתכוין מסמוס ידע כטסמוכר ,ס כל 6מנס נטעות. סיס סמקם כטעת6כל
 לתקנו 61פסר 0מקוכל, ססטגדרט DS' 3גס ו0ו6 מהמוס ידע ל6 המוכר 06 "כל רעוע, וגמ65 טלסכותל

 עיי"ט. עלמו, 6ת סטעס ן0קו;ה מקמ, פיטו) 3וס 6ין לקדמותו,ולסמ,ירו
 גמפר סספיגס מצור מסוס מרקם ויפוייס סיו ירית  נעי סדין 3ית מטעם ס3ודק ח11"ד ם)פי דירןו3גידון
 לסחוס לפטר ו6י גמגע, כלתי מיה 3דיר0 הרע סרים סדכריס ט3ע ולפי כמטכם, ופחתו לדירםמתחת
 ומלידך ו3מט6כס, 33ור מקורות תקלות דרכו לתקן מיועד ט0פתמ מטוס מוחלט 63ופן 0פתמ6ת

 3כיוכ סמתמסו מטרם חדסס לדירה נכנסו מסרי מסכור, למס ם5פויס מכעיס ע) ידעו )6סמוכריס
 כמס 3נ0 טכ3ר 3ע5מו 6מר סרי סמסכיר וקילו הדירס, כ11 כעיס מקיימת לדעת עליסס סיס ו)6טלס,
 (tpr 6ת ממילל ס6חרון סתיקון סלולי גרטה ע"כ לסיות, ם5פוי מס ידע ומסתמק כ6)ו, כתיםוכמס

 התכיעס. נדחית תוקן מסמוס מכיון 6ך טעות, למקם טעגתס מתקטלת היתהסרימ,

 כעודם כמומין לכן ר6יס, לסכיך עליו כרמותו ספק מגולד כל טמו6ל 6מר סכי 3: עו כת31ות 3גמ'ב.
 6ף וכט"מ ר6י0, לס3י6 ס3על ע) 30על כרמות ססי6 לטופס גכגסס ר6יס, לה3י6 ה36 ע) 36יס33ית
 ספיקות לעורר דלין סיס, כ6ן גמ65 דכ6ן ממוכר, פרטות גולד טסגק3 ר"יס לסכיך עליו דמי יסיכ ל66י
 טל6 המוכר ימצע ר6יס מכיך קינו ד6ס ממרדכי כמס ככד סי' כמו"ע 0רמ"6 ופסק מקודמת. 0רםיתעל
 ויפטר. 6לו ממזמיןידע

 מוס htot מוס 3ו נמ65 מעות כמס 61מר טעות מורס סקנס כמי כתכ קסם סי' מ"ג מ~י6ל דהריוכמו"ת



 ירושלים - דיןפסקי1

 יטבע המ"מ עבור nplSo (ילס % 06 עעולה, (ל (עות כמה לקמר hSh מין 13 להכמין היה לפטר"6י
 ויטול. מקורס המוס היה סל6המוכר
 16 פירות, קנין כה לו (י( כיון היה כ6ן ;מ65 כ6ן לענין השכר רכות חסיכ ה6ס כבכירות )דוןויט
 ר6טוגיס נחלקו וככר היה, כ6ן גמ65 כ6ן %גין חרונה הסוכר ר(ות 6ין למטכיר סגוף (קגיןסביון

 טו ע"1 תוס' עיי b)th~, לענין דוקק 16 כן קמרו ד3ר %ל eh ה61 ממכר ליזמיה (כירות כדין61חרוגיס
 6 ס"ק סטו ומיי ה p"D סיכ ומיי ג p"D סטו סי' גתהיימ ועי' כן, קמרו ob)1b לעגין דרק 6 נו וכ"מ6
 המו5י6 ד"ה 6 נ6 חקין תוס' nb(o צית, )1 להעמיד סגוף חיוכ רק לו 6ין דהמטכיר כ ס"ק סיזומיי

 היה כ6ן גמ65 כ6ן בו 16מריס טלין טולל לענין רונסון כתירון ולענין ד"ס 6 גח גדה ותום' סגי,כתירון
hSc"6מרינן טס  תילין כתיס'  ר6טין  טלתירין כס ס"ס עב סי' מספע סער עי' 6ך מכר,  בתירת לידו כ  
 5מת. נחוס,  סתיריליס  סטני טו 6ות פכ סי' 6כהע"hrriln 1 ועי' ~Shln, 6ף גמ65כ6ן

 סגתסלס%  nulSne לו  ולפתית דלתות % למעמיד חייב לתכירי בית סמסכיר tUD :6~ סיד סי' נטותעג.
prnSIוהחקרות. הכתים כיטיכת גדול עיקר ומס קומן מעטה ססס מדכריס כיו"כ וכל וכו' מתירי 5ת 
 יר5פ כמס רנתפיימ  5מרינן ל5 5לו, רכרימ  (ס סיו יל, ורקס  סטיכר  סם טגכנס h~nlo D"Dht:וכתכ
bShקריך  6ין זס שית 6"ל  ים סטכירית, ימי  תוך וגיברו 6לו  דברים סמטכיר  תקן  לתקן. סמטכיר על 

  טטמ טיב למיי הרמ"א טכוגת 1 ס"ק הגרתן וכיקר ע"כ. י(. סעי' סיט סי' לעיל ועיי 6מר. %להעמיד
 לטסנו. חייב טסמטכיר ומתל פליגסר5"ט

 סכן S"0DS, על ול6 הסוכר על הי6 התיקון חוכת התו,ה טלפי הדין כרית סמסכיר טוען דידןוכגידין
 תקן ל6 הסכירות, תקופת תוך למוטכר יייגרמו סלסול  ע6ו נוס כל  לתקן חייב  טסטוכר כמצהכתוב
  התוכר הבוכר. ע) יהיו התקון 1ה1651ת 1ס  הקון  לבלע רט5י  ימיכיר יס6 כקמור, ג'ק 16 קרקעהבוכר
 בכתלי,  סמיכיר  סל  מריסוני  דריסתו  מיום  ימים ד  בתיך כוס  מכיס כל  לןיכיר  לטלמ כוימתתייכ
  סטיכרימ, על סי6  מתיקון מחוכת  יען ול6  לתקן ריסס בי סי6  לתקן % סריו  סססיכריס בעתומלידך,

 סל תיקון ס,הו הכין הממכיר טגס מסמע מתיקון, עכור %  לסלם  טעטרכו  להס  יקמר נטען ל6וגס
  להס  טיטכיר 1DS' עוד סיס 1ס  טמומ  יידע מפגי  16  סמטכיר, על המיטל ה3תיס" כיסי3ת גדול'יעיקר
 התיקון. עבודת ענור לתס%ס הדין בכית החדסה תכיעתו לדחות גרבה וע"כ הכית.6ת

hSh)לפי מהרי ולחייכם, 6חר מ5ד 3זה לדון (י of~no סיס  יתייין תיכ  ביייסמ  טערכי Swtn על 
 עיי  פיזר, תכירו  טל חוכו דפורע דקיי"ל 61ף  כפסיממ,  סתייון  חיב ית פרע יבעי"ב %מל5סטוכרימ,
 נשנס יין ל5  מטלתו סיס סנתכע סלילו כוס  טכתיכ סגרטייי  כטס מז יעמ'  כו עמי 1  כרך  ירוס%מפייר
  לפורע  לטלמ מנתבע תייכ ככה"ג  עכירי, ופרע ,מר וכ5  מחיכי, נפיר  יייס וק י%  ספרעיןמעלם
 "מרו %1 5, סל5  תילין בגמ'  לעצר, חייב כמוכו eb גרנו המלך נית hN(tD כמו )יה  קמי(תר(ימזין
 מ15ת (מקיים נמה תועלת  לו סיתם  בעלמו פירע סים טיילו כוס  כתיב 5לי  פתור  תכירו  יל מודופורע



ממונות

 חורות לפרוע יכול 6יגו ד6מר olino, קיוס מל מתועלה לו 6ין 3ס3ילו פרע ס6חר וכיון מע"מ,פריעת
 מפלס כסיה והמור 3ע5מו, מטלס הים קילו תועלת כל לו היתה ל6 3זה מסיס מל מוכות 36ל חרירו,טל

 ליס. מיסתר"י ה"( מסספסד ומלילו זה וכ6 והפסד מליכול כהולך הוילמסיס

 סטוכריס, סל מוחס היס זס המוזם לפי הרי 33י31, מקלקול 6ת ממחוגו על תיקן טכעס"3 דירןוכנידון
 טטילמו טע"י ליס, קמיסתרסי מדין nnho סיכות, מטתי לחייכם ים תקין, מ3יו3 6מייכ נהגיםומס

 מס גהנה מדין והמגית, לסמזיר, מייכיס להם טנתרכה זה וכסף ככיסם, הכסף למס התרכסכמקומם
 לפוטרם טים hSh סתיקו7. עכור לטלס מיי3יס טהיו כסף 610 סמיו3 כך וכין כך וכין מתקין, מכיורמגסס
 קייס היס הג'ק הרי ס3ודק חוו"ד לפי וכקן כמוחכר, "מיתסווה" (Or על מדהר ~oftno כיון 6מר,מ5ד
 לתקן. ססוכריס מוכת (1 סיתס ל6 ע"כ מסכירות, מלפניועומד

 רט רס"י סלמה מכמת מסגסות ה3י6 תי3( )עמ' י( 6ות כמגהה סטנו רכ( סי' מלוס כמטפטד.
 ופילס מוחמר כתורת קנס ד6ס נר6ה דמ"מ טלוס סמספט וכתם טעות. ומקח 16נ6ה דין ליכ6ד63תרוגיס

 דסרי תמה כ3 דין 3 כלל סממפטיס 631ורמות ומור. כמקח מוס פוי מ31חר, מקינו נודע 61ח"ככיוקר
 6וג6ה, טייך 6ין הסער וממתגה ק15כיס דמיו טלין 31דכר למובחר, מ31חר 3ין מילוק ג"כ יט3מ31מר
 063 דדוק6 הדיין, עיני רקות לפי דוה חס וכתב 6ונ6ס. olc 63תרוגיס דלין סלמס החכמת דבריולדקו

 3יס ליכ6 כסתם 6כל מובחר, מיקרי ל6 כסר, מלהלכה 6ף פסול, פוסקים לליזה והוך מוכמר לומכר
.~b)tbח"6 ססדס פרי מטוית הכיק י6 דין וטס O"D כיו"ט עליו וכירך לטמעון 6תרוג טמכר כר6ו3ן 
 ימזיר לסמ(יקו ר51ה 6יגו ד6ס הימים, לטלר וכסר ר6טון ליו"ט פסול טסיה לו גודע ולח"כרקבון,
 טעות. מקם הו6 כי כלל Dben ודיגוס6תרוג

 6וסריס ים 6ך כסר, הו6 למלכה ס6מגס גודע 61ח"כ מהודר, טקוגס פירם ול6 3סתס, דבר לו מכר061
 טקגה כלחד לה 6ות עד סי' מ"6 ט6ל חייס סוית 3סס תפ6( )עמ' סי"נ ר% סי' כלוס כמטפט כתבשתו,
 6ין הדין מן o)nhc כ סי' ה כלל מיו"ד 1c1c פרם המויית מב"כ 6מייכ לו וגודע 3מ5ריס, הנסוגיסכסתות
 ט6 סי' סרמ"6 כממ"כ לסממיר ים לכתמילה מ"מ הס, וקמיס הווניל מדרבנן, 6סיי כלליס ליסור3הס
 יט ד%תחילה דכיון מוס, גקר6 ט(ס עמו טהדין המידען פסק מהמקח, בו לחזור מלוקח 1ר51הס"6,
 וכן פה, סי' ח"3 סי מסורת 3טו"ת וכייכ מ5ט. סי' הריב"ס כמטוי מדמע וסכן ליגעי, פרסי ודקילמוט,
 ויט הנסר, %ד עכו"ם סל כטד טסו63 לו וגודע דכת סקנה 3מי סג 6ות 3 סי' 6כרהס ממזהכטחת
 ע"( מקפיד ס~קמ 6ס מתיר, טהממכר לע"פ ס"ד, קג סי' יו"ד כשו"ע הרמ"ח כדעת ם6וסריספוסקיס

 מסמקת, נו למזור 1ר51ה כדבר, למום יט ולכתחילה למסרו, מי מים מקמר פיו על לסעלותו ליס ניחם1ל6
 סותר טל6 מודיעו ל6 וממוכר יין נלקמ מס ס"ס טו"מ סופר מבס כטו"ב וכ"פ עמו. וסדין תבע ק6דיגם
hSbדכרי על מש"כ קגד סי' ח"6 דעס סערי טוית ועיי 1ח1(ר. 3מקמ מוס סוי מרוצה, מפסד כמקוס 

סמת"ס.



 ירושלים - דיןפסקיח

 מייכ כן מלכס ס6ין כיון למחמיר דעס ד6יכ6 היכף ד6ף כת3 כה ס"ק תסו סי' nrr~b 3פמ"ג6מגס
 ממעטר פי"3 סוף סרז3"( כטס דר6יתי, 6מת הן ד"ס נ6 סי' דככורות פ"ה trhASh מסרי"ט וכ"כלטלס.
 6פמיד מסירותך מפגי ל6 לו לזמר סיכול המוכר, על טענה )לוקם 6ין ומסידות מומרץ מכם htnrדכ)
 דברי כטוסת וכ"כ מס(. פרגקל לרמ3"ס סמפתמ כס' ס15יין 5ג סי' מ"ג מיסרים דוכס סוית )ועי'6ני

 טהקוגה ידוע 5"כ 6ל6 עליו, מקפידים 6דס 3ני סרוב מה רק 6ל6 מוס מיקרי דל6 5 0יי Arrnמ%י6ל
 עלמו. על ומממיר מקפידסגה

 06 3טכ"ק הדירס סל 33יוכ כדימוס בעיה סיט יודעים סיו סלילו הטוכריס טטועגיס דירןומנידון

 ליסור מסוס כוס סמממיריס פומקיס סיס המסמלית, המט6כס מופעלת ובכך הכור 6ת ממלהכטימוטו
 מגרמך וממור כ, ע( 03נסדרין דמיך וככידק6 רונסון ככמ טסו6 0 סי' מ"ג lr~tnb )עיי כטבתמלנוכס

 מיס טגתמ%ה מקוה לענין ג 6ות יג סי' מ"ג הכרסס ד3ר ועיי 3, קכ טכת סי' טכס, כמלחכתהמותרת
 פס(, סי' מ"3 6ס ומרידי סמ51), ס3רכת מבע) AS עמ' וינ3רג לרי"י הזכרון וספר מסמלית, מטחנהע"י
 מסגירת ססוכריס ספוסקיס עפ"י כוס מממירים 6ינס מעולס סרוב מטוס ntDU מקח or סחין נרכסמ"מ
 לסממיר. כדעתס מעלו ל6 כלל עומס הטוכריס וגס חסורה, o)~h גרמך ע"י כסכת מסמלימעגל

 סהסליכו 6לו סס 6כן 06 למט36ה, סקרה pr)o תיקון SD % לבלס הטוכריס טעל 3עס"כ טטוען ומהה.
 6מת 6ס גס טעגס,  ייני זו גס מגכוניס, טס להסליך ס6סור onth הנסיר וסוף המגכוגיס, 6תלחסלה
 יט%ת  פס פיר ירי % לפסיבי  מנוע הרי להוכימ, יפטר ריי  דבר  המגכוגיס, 6ת "הטליכו %6ססס

 תקלוט o5hcn~c סכרם 6ין המט36ס פעולת ע"י DAI ,מ"כ, ~oshcn  פעולת ע"י רל hShיפגבינימ
  טככס"ג ר5סוניס כמה דעת כהרי כנזק, ססוכריס 6ת לחייב 6ין ע"כ ותתקלקל, סמגכוגיס 6תלתוכה
 קיט, סי' ב"ק ומרדכי nhr, ז"ס 6 כoc 3 ותומי נתן, ד"ס 6 5ד 3"3 רסכ"ס עיי גרמך, %6 גרמי זה6ין

 ועוד. יז, סי' פ"3 3"כורב"ט

  06 לו יימר  תלירו  5ח )ו התכיר כיף המכר. ע) מרחן וקין  סיכר על מרצין 6: סס נ"מ כמהגס1.

  טס וכגמי מותר. למודט, סלע  כחודם חודם  טל 061 לסנס סלעים כעמר )ך סו6 סרי לי נותן 6תסמעכסיו

 hun ot)ntf hsA'"5  רלי  כין  וילי  ליסיף h~h  תיתלשו ליגה סכירות תרווייסו ד6מרי יוסף ורברבי
 בעטר לך ה61 הרי לי גותן 6תה מעכטיו 06 ליה דק6מר וסקי סויף, דהכי סו6 מס611 ליס נטר  6גרל"ו

 גביה. מוזיל ןק6 ה61 16(ולי לסנהמלעיס

 06 3פמות להטכירו מותר 6יך י"3 סו6 הסכירות דממיר כיון 3 5ות מו סי' 3"מ יעקב כקהילותוהקסם

 הסכירות, 3תטלוס מחויים 6יגו דעויין כיון הלוקה, %6 ליגן לכ6ורס מעות שתן והרי המעות,מקריס
 פטתלפת  ייני סכירות 06 ד6ף ותירן כפחות. ממגו  שכור %  לעיל  ותנו  כפחיתי לימבוס  פפיכירוגמ65
h~hלכסוף h)'ht ליגן למפרע המעות )1 כהגותן מ"מ לכסוף, 6ל6 מל ל6  סיכירות מיוכ דעיקר למ"ד 
 לכן עכסיו, לו נותן למה ד6ל"כ סססתמטות, (כות קניית עצור מקח כתצלומי דיגס h)b ה6%המעות



 וליכין כלל הל51ס כ6ן 5ין דה6 גכיה, מו,י) (ס דכטכיל D"Dh מלעיס עטרם להקריס דטרי ספיר6תי
 6-ג. 6ות י6 סי' מכונה סערי ועי' נטר.5גר

ot~ltpntכ פו נ"נ מיג6ס שר"י הזנריס h~r 
  כממ"י

 h~h ממתלמת 6ינס סכירות דסיי"ל Sht'1  סם:
 6כל לכסוף, b~h לסלמי ליה מתייכינן דל6 הו6 מתחילה ליה שמיתן מטכיר כעי דל6 סיכך ה"מלכסוף,
 קוכן ועי' ליה. נטר 6גר כ6ן וקין סלוקה, 1ל6 מקריך סכירוה מ"מ מתמילס מדעתיה ליה דיסיכהיכף
 (5"ל. סגרכי"ל מ55מ1"ר קים, ועמ' ולילך מט עמי ( כרך ירוסליס ופס"ד ט, 5ות גג סי'הערום

 )סקס י5טרך יקמר 061 מר6ט, סיסלס שתגלי לחודם ט"מ ל-4.000 גקכע הסכירות טממיר דיןןוכנידון
 מהממיר. מלק אינו טהקגס כיון רכית כוס 6ין סלו6ס, כגדר מיה מרקס התם)וס eh ס"ס גראסקנס,

 מקרקע סכירות כל oprnit וכסטר ככסף נקנית מהקרקע כטס הי"מ: פ"5 מכירה הרמכ"ס כתבז.
 ק5 סי' וכטו"ע סס, וכהנד בו. )מ,ור יכול מהם 6מד 61ין כמזקה 6ו לכדו נסטר  16  %רז  ככיףנידית

"DDמכר סטר %תונ סדרכן כמקוס 5כ) הסטר 6ת כותכין סטין כמקוס כד'י6 6: כו קדושין גמי עפ"י ז 
 עד לוקם טל דעתו ממכס ל5 בכך סרגיליס סמכיון סס כקדושין ופרס"י מסטר. 6ת סיכתוכ עד Olpל5

 ססו6. סנטר על סי6 לקנות דעתו ועיקר סטר, כידוסיסיה

 כסף גתן ס6ס תטנ"ו( )כסגת ט)יט"6 6)יסיכ סגרי"ס מרן כטס רעו עמי ד כרך ירוסליס פס"דועיי
 על כגייר פירסו טל6 אע"פ להסכמה, נקודות גייר מתיכת על רססו eA1 הדירה עכורלמוכר

~rth 
 דירס

 גס די ממוכר, lp~ 16(O טל דעתו סמיכות מסוס 5)6 קריך סטטר hc'1 סכל הדירה, 6ת קגסמדוכר,
 עייפי. הדכריס, 6ת יכמיטו ס% ניירכמתיכת
 ית יכשיר טלי כרי בזי רי %"%  ייכירות,  הווי על  תתט לי כממבכיר  לע"פ  ריין  ביירון לכאורהלפי"ז

 ל5 ססמוכר כיון דידן כנידון כוס די 05 5"ע עדיין 5ך לקנות. דעת סמיכות לסוכרים הייייייכירות
 orino על חתם טל6 ככך עלמו 6ת כיטמ ססמוכר כלומר, לנטמון, מכסף כל  טיטלמו עד למתוםר5ס
 ולייט. להנות. מסוכר  טל רעתיס סתכס ל, יה"כ  כתמכיה )התמיינייותיו להתכת(סיוכ)

 כזיויה מסתם" גדולם ככירם לחכירו כיח סמסכיר אכוה כר רנה 6מר ר"ג 5מר ע"6: סוף 1 ב"ב בגת'ח.
 6פי)1 5מר דיריה ור"ג ל6, 5פדגי כתרכין S~h סגהגו כמקוס מכותל וכעוכי קמות ד' עדוככת)יס

  פירס  ופרסיי הכתיס. מלמורי רמכם אפילו 6מר ורכך ל5, סכתיס ס6מורי רמכה 6כל קפדניכתרכן
 מסתמר זה סרי מהן 5מד ל,ה וססכיר קטנות מפריס להרכה מתוכו וחקק מ6ך ארוך כיתג17לס,
 מכת)יס. סי651'ס וכויויס כיתו כנגד סל6 6ף קמות די עד מבחון ארכה סגי על הכתלים כמורישכתריס

 קטנה גיגס כעין סכה המסוכ מטרקלין פתם כגגד לס להנימ מטוכס כירה כוני זרך ל6, ד6פדגיתרכז
 ליכגס עטוי סטינו כלוס ככת)יס לתלות לוס רמות 6ין וכס לעיניים, המראה ויפס דס6יס כס ועוליןלאויר
 ע"כ.לתוכו.
 מולס למס לסמוך מסמר כו )קבוע סכות) כגוכם קמות, 6רכע עד ומאי כתכ גם 6ות סס רמסוכיד
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 1ה61 ל6, 6פדגי בתרכיז 6כל ליה, מסתעכד % ולמעלס קמות מ6רכע 6כל כליס, כהס לתלום131יזיה

 ליס מסתעכדי מ"ג סטית מחמת S"OP5S ליה  דקני פתחו דלפני קמות 6רכע קסכר חקר, טלמלוסת
 זקית hntr מחמת 6ל6 הכית תממת סטיה זכותן לנעה"כ ליה דלית החקר ס5ר מסקו, לפירוקלשכר
 ליס, 6וגר ל6 חקר ליס פוגר דכית סרגל, לדריסת hSh לסוכר ליה מסתענדי % גמי גופה כחקרליס

 כל ליה לתקוני מימייכ דס6 מלוקח עדיף סוכר 6פדגי כתרכן טפילו 6מר דידיס ורע דמי, כלוקםדסוכר

 כוותיס. וקייייל כלוקח. מחל"כ קומן דמעטסמידי

 כ,י,יס 16 סככתליס כמורים 6ל6 הכתים טלפני 3מ)ר לסטתמט לטוכר ר"ג התיר % רט"י טלדעתוגמ65
 עירתם ל עמ' כ"כ טמעת6יי )1"רוומ6 להסתמם ר"ג התיר ל6 סכתיס מלפגי החקר כטטמ 6כל כו,סתלוייס

Ots,)מטמע כות), ס,כיר ל6 הכתיס ס6חורי דכרמכס מרסיי טדייק 6 ס"ק סיג סי' ממ"ע ועי' דכריס 
 ספוסקיס. כוס סתמו מדוע 5"כ והקמה לסמט, מותר עלמה כרמכה דרסרס"ל

 רכס %עת 6ף ס,ס לססתמס, לטוכר ממותר הסתם טלפגי קמות 3ד' מיכעי6 דל6 מכו6ר רמה כיד5כל
 כזה עדיף דסוכר להטתמס, לסוכר מותר כולו הכית טלפגי סמור טהי5 6פדגי כתרכן 6ף 5)6 טכוס,כר

 כ,ה הסכירות (דין מסמע ה"5 סוף פ"1 סכירות מהרמנייס 6כל כמותו. טהלכה ר"ג דעת ט,ומלוקח,
 מקורין 15 לכדו, לבית 6ל6 בית קורין ס6ין מקוס f"O פכיו מכירה כרמכ"ס סמכו6ר וממכר מקחכדין
 ח"ג טכו"י ועי' כסכירות, והייה המקוס, לגסי למון 6מר הולכין גניו מעל ולכל מסכינותיו %1ל לטית3ית
 קפ. סי'חו"מ
 )כיתו. עליז לעכור הרגל דריסת 5ל5 כלוס 3מ5ר לסוכר 6ין נחקר 3ית % סטכיר כתב: סיג סי'והטור
 מסתמם גדולם ככירם לחצירו כית הממכיר כחכו: 6 סעי' סיג סי' וטו"ע סם סכירות כרמכ"ס6מנס
o'r'f3כדעת סס ססמ"ע ודייק הכתיס. ט6תורי וכרמכם חקר טל וכתרכן קמות 6רכע עד וככוחליה 
 סרגל. לזרימת דוקק 1ל15 כרמכה, כמו המלר כ6ויר לסמם התירס דהגמ' וססוייעהרמכייס

 )מצירו 3ית המטכיר 5: קג 3"מ גמ' עפ"י DD 3" "יז סי' 1"1"ע ת"ד פ"ז טכיר1ת הרמכ"ס פסקט.
 ככר קומר והמטכיר סגם %6 סטטר מזמן עכר ל6 עדיין 16מר הסוכר זמן, כו וקין  מגיס לעמרכסטר

 הסת סמסכיר יטבע רסיס הכיק ל6 ו6ס ר6יס, לסכיך מסוכר על סגיס, עמר וסכנת הסכירות סגיסלמו
 וכתבויוקירו.

 ט)כך סס כגמ' ופרט"י סכיגיסס. טענות )ט6ר וס"ה הסוקל: סו"פ מרדכי עפ"י הרמאי
 קונטרס קובית על ט סי' מ"כ ר3יע6ס טו"מ סוית ועיי עומדת. כעליה כחזקת מקרקע כיון גלמןסמסכיר

 מסוס קרקע כפירות תפיסס מהגי דל6 ט, ס"ק מ3 סי' סס"ך דברי על ג, 6ות ט כלל כסופו,הספיקומ

 ותירן לסומטס, 5פסר ס6י לולי תפיסה מועיל היה גופם כקרקע והרי עומדת, נעליס כמזקתדקרקע
 כדבר תלוי סלינו תפיסת לסקר דמי 1ל6 טלו ג"כ ספירות ממילל כעלים כחזקת מהקרקע דכלהטייימ

 עיי"ט.6חר,
 פעולת סו"ת ועיי ודקי. טוענו מהסוכר כיון קם, סי' רוכל 6כקת כסוית כתכ הימת, להטבע דקריך1ה6



 היסח. טבועת להטכע מייכ ממגו לה51י6 סר51יס הכל מכופר hp מיי מ"כלדיק
 מטוען מטכיר כרכר נמלל גט סי' חויימ 1160ל( 6כ"ד רכיגוכין, 6יי(יק י5מק )לר' געמגיס נטעיוכטונת
hStהדירה טי"כור סכן )ו סי(דמן עת עד כדירה )זיר )1 טהרתה רק סגה, )מטך למקטין לסכן הטכיר 
 ע) וטוען כזה סכן לו הזדמן ועתה מדירתו, לעקור ממוייני יהיה ו6ז מקורס הדירה דמי מעות לוויתן
 כלות מסך עד למקטין סדירס %56 ממכר 161מר טוען והמכן המדובר. כפי דירתו סיעקור 56לו הדרמכן
 עומדת, כעליה כמזקת טקרקע מטעם סמומ(ק הו6 טכעה"כ פמוט הדין כזה הגס טס: וכתבמנס.

 מי(דמן עד רק המגס כלות עד הדירה % המכיר מל6 הו6 כן טכדכריו ויטמע טיב, סי' כטו"עוכמט"כ
 oan. דירתו לעקור סטכן ממוייכ יהיה כטימכע 61(י מקודס, הדירה דמי לו טיחן מכןלפגיו
 וש"כ עטיית, כדין ~nrrlh הרמיך כמש"כ גסכעין 6ין ם6( כעשי"ת מיה מהד"ת ל6סר לדעת מקרנוולסר
 טוען הבעה"נ הגס עטרת, 6מר עד מעוכב יהיס טהדין לומר כמגו oh הגה דיגם. לסקי גדיינ66יך

 6מר כמקוס דירה החדם הסכן לו ויסכור הזמן יעכור מדירהו עתה לעת הדר יעקור סל6 כ6ס61ומר
 הפסק קיוס על כטמונות וינים כעס"כ עם מהדין ODDO וי65 6מר. סכן יסיג ל6 כי מזה, הפסד לוויהיה
 6ין גמכע כעהייכ טלין זמן כל ולומר לטעון לו וקין ומיד תיכף דירתו )עקור מחוייכ וסטכן יו"כ 6מרעד
 לעקור לו ומה סנה כ6מ5ע 6מר כמקוס דירה לסכור לילך 1DDO לו וזה ימכע ל6 16לי כי )עקור%

 רק להטכע טר15ני נ5ר % מלדי סל6 טוען כעה"כ דה6 קינו, (ה גמכע. כעהייכ טלין זמן כ)דירתו
 מכגגדו ד"ה ס כ"מ תוס' למיס דומה (ה והרי מלדי. העיכוב וקין כעמי"ת ליטכע לי מנימין 6יןטהכי"ד
h)'nhp,וה"נ מטד. גבי כן טכת13 עיי"ם 'סקס, )6 לכך נגימנ1 06 יסכע כר15ן סו6 סכ6 5כ) וכוי 
 עכ"ל. ופמוט.דכוותיה

 וזה פלגי, זמן עד 56לי סי6 פכורה 61ומר מכירו כמחר סדר כמי גם6ל קכו סי' מ"1 הרסכ"6 כמו"תוהגה
 חזקה, מגי חס ~pirn סלח כל גממן כעה"כ תסוגה. טמן. מי ס6ר5ס, זמן עד oSthr 6)6 כי ל6קומר
 כמזקת דקרקע )6 ה)6"ה נידי, הי6 )קומה 6מר בע' ד6י נמיט גשמן סיה מזקה "גי 60O'fnoי)1
 זמן עד כידי הי6 מכורה )ומר גלמן כידי הי6 דלקומה מיגו לדר ים oh1 מכ61ר ע"כ. עומדת.כעליה
 חיט הרי סכירות סטר )מס כטיט 6כל דלקומס, מיגו לו ים וע"כ סכירות סטר סיה )6 דחס 51יילפלוגי.
 6. קג כ"מ כגמ' ט6מרו וכמו כידי, הי6 לקומם לומריכול

  ליומך  ריכירופ  prntn,  שוי  עוין  רשוי  כיון  התבירו ביפ  ייטוכר כפב ב p"D ילת כמי'  סיתסי'פיפלפ
  בפפסי ועיי"ט ד. p"D כהסמ"ע ודלקממכר,

p"D 6 סריכ"ם כשו"ת וסנה קכ6. סי' הגרטוני עכורת כמס 
 6ת מבטל סהו6 עריס  כפגי למסכיר מהודיע  ייילר  יריביי  לפיל כיב, סי' ככ"י הוכל תקי,סי'

 מל6 סמ6מר וטען הסוכר בו מזר ממכירות דמי 6ת למוכר להמ(יר הממכיר  ביביי 61ח"כהפכירות,
 עס מסדין הריכיים והמיכ עריס. כפגי לו ס6מר D"~b )כד כדיכור מטכירותו גמתלק ל6 מידוקנו

 למסתלק יכול 61יג1 ההוך )(מן ם)1 סו6 הרי גמור, כקנין לו המוסכר לזמן מקרקע טקגה טכיוןהמוכר,
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 ככ"מ ס6מרו כמו סו6 ליומיס מכירה דסכירות גמור, כקנין 6ס כי עדים כפני 6פי5 בלבד כדכואממנו
 מקכל לענין רמג סי' הטור טפסק כמו סי6 הרי3"ס מסכרת 1 6ות טיכ סי' דו"פ כמגהות וכתב 3.גו

 "ככר כסכירות וה"ה הח,רה, על לגזתן קנין המקטל סיערה עד קיימת טמתגתו הסטר, "המ,ירמתגה
 על חולק ע סי' סכירות הל' סמתג"6 6מגס קגין. מזרת בלי  נספחך ל6 לו סגתן כסכירות סטוכרקנסו

 ממילל, סמטכיר 3ו זכס הסוכר ממגו טנסמ)ק כל סמסכיר, סל סו6 הכית סגוף כיון ולדעתוהרי3"ט,
 וע" ממילך. 3ע5מו העבד (וכה ממנו גסת)ק ס3עה"3 מכיון ע3ד לגדי והריין הריטכיי6 סכתהוכמו

nrro15p'ירוס)יס פס"ד ועי' ממל1קתס, 33י16ר ה 6ות גג סי' יכמוה הערות קורן ועיי ג. ס"ק סט( סי 
 מב. עמ' 6כרך
 וע"כ 3עס"3, 1ל6 הסוכר ה61 לסו5י6 630 מי הרי אקרקע, המומ(ק הו6 טכעה"3 ססוכריס טלדעתגמ65
 מ51י6. נחסד נעה"3 מומזק, נקרץ סססוכר הסו3ריס ~עת 36ל גת3ע, hSh תשע נחסר 3עה"63ין

 מפ5יהס, 6ת מס לסגים רמות סקלנו רק hih המרפסת, 6ת סכרו סל6 מודים הסוכרים גס (הכנידון
 ר6יס, להכיל וע)יהס )מ51י6, גחטכיס סס הכח"ס וכטיט כח(קתס. ססמקוס מסוכר מי מ5'נ1 ל6וכזה
Dhtהמוכר. עם סדין רטיה למס 6ין 
 סכיון - גדולס ככירם 3ית מסטיר )ענין לעיל טגתכ6ר מה מלכד - כטענתם הסוכרים 15דקיס6ך

 טפסק וכמו מסר, ל6 וזה גסנה (ס מדין כה להסתמם לסס הים מותר להסכרה עמדם )6מהמרפסת
 טז. ס"ק  רנ סי' גתס"מ ועי' 1, ס"ק סס וכק15ה"ח י סעי' מסג סי' כסו"עהרמש
 קגג סי' הפת"ט סה3יDp 6 סי' מ"6 יעקכ בסכות כת3 כ3ר 6מר, ע"ס אסומה החקר על כססכע~תי.

p"D,ובתק ר6ה מהגי ל6 מכירו 3טל להסתמט 630 סיכך דכל ג hih טיט כיון ועוד טניס, גי חזקת כעינן 
 סי' ס"ך סי' טטר6, 3הפם גס ממילה דממני רס"ל למלן ו6ף  ממילה,  מסני )6 סלו סהע)ייה סטרלמוכר
 טכע"ד היכף 6כל עדיס, עפ"י 16 עלמו הודקת עפ"י וברור ודקי סי6 דהמחילס היכף היינו יז, ס"קיכ

 עגגיל מהרש כסו"ת מכו6ר וכן עיי"ס, סכידו, סטרך ליס מסייע דק6 מסימן ממל, סל6 61ומרמכחיש
 חזקה, מטיכם 1ל6 טענס עמס סטין חזקה מסיב 6חר ע"ס סרסומה כקרקע i)'rnoc דכיון יד סי'מ"ו
 ריסוס יט ס6ס רסיס בו סהמזיקו מקר לעגין 6חרוגיס, ועוד טעו, סי' לסוייע סלמה מכמת הגהותועי'

 על טרסומה הקרקע וכעל כלל, oprn מסי63 1ל6 טענה עמה סטין oprn מטיכם מיטהו, סס עלמפורט
 סכידו. הריסוס על כדעתו מסמך מפגי וטתק לממזיק (כותו ממל ל6סמו
  שפתויי ID1W 6ס 6כל ואתק, ידע סהכע)יס 6)6  מפירצת, טענה )מח(יק l'hD זה כ)6מגס

 סרבית 5פ

 הסטר. נגד טעגס חטוכס המחזיק טענת 6ין מסייעו טהסטר כיון נרסס מכחיד, והנע)יס)י
 וסי' יט ס"ק קם סי' הגתס"מ כתב o"his הרי כמרפסת, מזוודות הגחת מיה הטימוס סכ) דירןו3גידון



יגממגיות

 ק13ע ד3ר עמס כטלק 36ל לעולם, כן מיסקר ממעסיו כמנרווה b~h תממיסין ח(קמ ס6ין י3 ס"קקנג

 זו. 3מ5ר עמו מטתמט המור 3ע) טגס כיון מזקס )1 6ין סם להסתמם טיוסיף מוכימיס מעסיו61ין

 ~ין. דובאברהם

כ

 לדיוןשאלה

 בתורת לו קונה בדירה השוכר השתמשות והאם השוכר, ע"י רק שנחתם שכירות חוזהתוקף

 השטר. את שכיתבין במקום גםחזקה

תשובה

 קריך 61ין למוד ככסף ליה סגי קרקע בסכירות ט סעי' סס כתו"ע וסרמ"6 יג סעי' ק5ס נסיי סננינתב
 סמיכות ריס סכירות, על סטר לכתוב העולס דרך דלין מסוס רק דה61 כ ס"ק הממ"ע וכתב סטר.לזה
 מכרטיס סוית עיי סדין, גסתנה סמ5'16ת גסתגס ד6ס ה6חרוניס כתבו דבריו ועפיי סטר. כלי גסדעת
 6תר. ע) סטלמן מערוך רגד סי'מ"כ
 דינך סדרך דירס, כסכירות טטר לכתור טהמגסג ד3ר עמ6 מ6י מזי פוק וכמקומותינו כ(מגיגוו6"כ
 נוסם ה3י6 הממכיר כסרי כסטר, לגמור סרק מוכמת דעתס בסרי סכן, כל hto דירן וכנידון סטר.51ריך
 6ת לגמור % כווגתס סוכמם כודעי תיקונים, הררה בו ותיקן מעות כמס רמסך עליו עכר וסטוכרטטר
 ככסף. רקהקנין
 מס ככל מייד סססוכר ~מר כמוכך (ס דהרי פסול, ודקי סדדימ מתחייכות נלסון טגכת3 (ה סטרוהגס

 סטר מ5י 6)6 טטר כ6ן דלין הכלוס, סתחייכ ל6 סטטר על מתם ט)6 המבכיר 61יל1 למסכיר,טסתמייכ
 ופרוט. ומנוטל, כטלוהול
 סס סתרי מ(קס קנין מטעם והיך הטוכריס, )קנין נוספת סינס לנו ים מכסף מגתיגת מון כעניגיגו6כ)
 קונס קינו הככסף וכמו rOr כדין ככסף מזקס 6ס לדון ים וכוה כתוכם, (olbin ועדיין לדירםנכנסו
 6ת מכותכין כמקוס 6ף סטר כל6 וקונה שימה o~rnt דלמ6 16 מזקס, ס"ס הסטר 6ת סכותכיןכמקוס
 3(ה ונמלקו קרקע, כמכירת צפיי %6 קרקע כסכירות hpt1 )6ו הו6 מקס לענין (ה ספק והגסמסטר.

 6ף O)p %ד ד3מזקס סרמכ"ס כדעמ ה"מ פ"6 מכירם וכ"מ יג UD" ק35 סי' כ"י עי' הר6סוגיס,ר3ותיגו
 טעם יט וכס"ק כמ p"D 3סמ"ע טס ועי' ק5כ, סי' הסוף סרמיי6 פסק וכן סטטר, 6ת סכותכיןכמקוס
 לרסון בדקדק ה ס"ק מ סי' מ"ג 1IDtnh עיי כמזקה, קרקע סכירות ולענין מכסף. עדיפה סמוקהסדרר

 הקרקע סכירות כך ו3מזקס וכסטר ככסף גקגית מהקרקע כסס 1("ל: סכתם הייים פ"6 מכירסהרמכייס



 ירושלים - דיןפסקייד

 סהרמ3"ס כ6מיע(ר ודקדק 13. להזור יכול מסם 6חד 51ין 3ח(קס, 6ו לסדו 3טטר 6ו לכדו ככסףגקגית
 שסכירות וכמזקה", כסטר "ככסף כתכ ד3מכירה ככירות, מקניני הקרקע מכירת 3קניגי לסוגוסיגם
 טכות3ין כמקוס דכמכירס מסוס 6101 "לכדם", כתכ ל6 כמזקה 51יל1 לכדו", כסטר לכדו, "ככסףכת3
 דעת סמיכות סיס ot~nsI סטר 3לי גס דעת סמיכות סייך 3טכירות 36ל סטר, וגס כסף גס )ריךסטר
 וסד3ריס טטר, 3לי לכד קוגיס כמכירס גס Oprn3 6כל דברינו[, פריט ססכ6נו הרמיך סכתכ וכמוכוו,

 לדברי ט)יין יז סי' 6טכגזי ר"3 סוית עי' 6ך טס. כשי סו63 וסר"ן הרסיס דעת וכן מ6ד.מתוקיס
 וכעס"ט למוד, Olp ל6 כמ(קס גס סנטר, 6ת סכותכין ד3מקוס טס וסריט3י'5 6 כו קדוטיןהגרמכיין
 על טגס 61ף לי. קים לומר המומזק יכול דיגך ולענין 3(ס. דעות כתי ה3י6 ע"3( יג )דף מליטימקמר
 סרמ"bP 6"' 6101 סממיי3, קנין כ6ן 6ין סרמכייס לדעת ד5פילו ולומר לחלוק לכע"ד מקוס יטהעכר
 יימסכ סמונה 3כתי3ת סתעסקותס סע~ס ג6מר (ה פי ועל תנסס, לפי סכל היחגו ס6ס ק)3 סי'סוף

 6ל6 ופרן גדר כגעל חזקם קנין סעדו רק ל6 כ6ן כסרי דומם, דגיגו נרסס מ"מ דוקק, בסטרכמתנה
 כווגתס ס6ין מוכימס ודקי דירה טל וחזקה חדטיס, כמה כמסך כפועל 3ה והעמ(יקו הדירס גרוכ6ן

 דוקק. 3טטר ימולו והסעכוד ססקגיןלסורגות
 טכותכין כמקוס 6ף קנס למוד ט3חזקה הרמכ"ס לדעת דחפיך די"ל העתיד, לענין לדון ים עדייןמיסו
 סי5 ס~דדיס סני התבייתות וכל כלל קליו להתיימס 6ין פסול מהסטר כיון העתיד לעגין מ"מ הפטר,6ת
 מר6ט, ספיר (מן מסכירות הפסקת על למודיע ט)ריכיס ז מעיי S'C סי' 3"1"ע טנכת3 מס עפ"ירק

 ססוכריס יוכלו ללול וכר"ח חדסס סכירות לתקופת גחס3 זמן תמילת סכל נר6ס דידן כנידון כמווסדירה
 תנאיו, עפ"י מו"מ הגיהצו מודיס ססגיסס מכיון מ"מ פסול סמסטר ס5ע"פ לומר אפסר מיסו5%ת.
 וסריט3"6 הרמשן לדעת צמגם כיגיסס. מהסכימו כפי הסגה תום עד סטכירות 6ת להמטיךמייכיס
 כלל. סכירות כ6ן 5ין פסול סססטר מכיון גראס למוד כחוקה קנו ל6 סנטר 6ת סכות3יןט3מקוס

 קניג. יהושעדוד

ג
 לקרקע, מתמת גמשה הכיוכ "מערכת כיון סיהיי כ6ן גמ)6 "כ6ן עפ"י למכריע קטם זס סכגידוןגר6ה
 גס olpn ס6והו וביותר פסס, מוסכר סמינו י"ל 36ל ה3הוריס דירת 3יו3 למרות ממועבד ס6מנסמקוס
 מסרי סכירות, קגין bs 6ך ה3יו3 במערכת תטמיסין קנין לטוכריס ש וקן ססניס, הדירס לסרותעומד
 סותפיס. 6יגס הס כקטר עת כקותה סוניס שסיס לסגי סכירות קנין מ55נ%1
 6ל6 דקינו h"wt5r סג6כייד מהעלס , מגכוגיס סם (רק 6כן eh מסוכר 6ת למייל לנידון כנוגע גסו%ן
 3גרמ6, גס ממיינו סומרים דמיונו ד ס"ק סם סי' הגתס"מ עפ"י העיר סליטיי6 11?ס סגרני ומדייןגרמך,
 36ל הקרקע, המירס דיני וקין לקרקע מחודרת ס3יו3 מערכת כי ו6ס קם, סי' מו"מ מת"ס כסוייתוכ"כ

~esפ"3 טכירות 3רמ3"ס סמ613ר A"O מה לפי 6מגס מזיק, מסוס חייב 3הס פוסע הטומר דכ6טר 
 מסוס להייכם 6ין לסימוסס, ממועבד רק 6ל6 לסוכרים מוטכר מקרקע כמתחת המקוס דליןטסעלגו
 טותפות 3ה לו סיס להצר לו סמוסכר סרית מתוך 6גן סורק כסוכר 6ל6 (ס 61ין 3פסיעס, ושיקסמירס



 עס כמותפות 0י6 סכיוכ מערכת על מהנעלות וכיון גרמך, נזקי על מפטור 03 ל0מתמס 3ע0"3עס
 דיט נקמר 06 דגם י"ל יכ(, ס"ק קגג סי' גתס"מ עי' מותפין, טל ווכנינ מטעמו המגי ממוכר ועם3ע0יי3
 ר65 סי' ומו"ע 0"ג פ"6 מכירות רמיקס עי' ספמיע0, על 0רמ3"ס לפי גס פטור מ"מ טמירס דיניטס
 61כמ"ל(. ס"ו ממו סי' וזעיי 33עליס כסמירה h'ot ממוס כמ,מעי'

 גולדשמידט.טוביה




