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יןחסיו ןלבירןר ממןנןת לדיני

דירתם את למכור בעלה עם שהסכימה אשה

מקובל רב עצת לפי

נZZS-עד מסו ממזנזת ת,ק

ב' גב' א': צד

מנחס בו עז"ד ב"כ הו,ע"י מר ב': צד

הדיון נושא

יתן שאי ילדים, שני עם עגונה שנותרה לבי דאג גי, הרב ואביו, לחוייל, ברח בי של כעלה אי

ככך עמד האכ דירה. שכירות ודמי מחיה דמי חודש מידי לה שילם וכן עכורה, לגט הרשאה

לפנות דורש הי, מר ובעהייב, השכירות דמי את עכורה לשלם הפסיק חדשים כמה שלפני עד

. מהדירה אותה

אך מסויים, סכום תמורת הדירה את ממנו שוכרת שכי בי לבין כינו שכירות חוזה מציג ה'

כי, ולא השכירות, דמי את שמשלם זה הוא גי שהרב להם וכרור ידוע שהיה מודים שניהם

השוכרת על יחולו המים שחוכות כעיריה להציגו כדי כי של שמה על החוזה את כתכו ואעפ"כ

. כעהייכ על ולא

אותה ולא אותו לתכוע עליו גי הרב על הוא השכירות שחוכ להי ידוע שהיה שכיון כי טוענת

היא שכיום שהכית טוענת היא עוד החוכ). את ממנה יתבע לא מהדירה תתפנה שאם משיכ (ה'

את מכספה שילמה היא ,כאשר שנישאו מאז כעלה וככעלות ככעלותה היה כשוכרת בו נמצאת

לפני - הזוג עייי נמכרה דירה ואותה כשוה, שניהם עייש רשום היה והוא הדירה, מחיר מחצית

עצמו להי חוכות גם ,וכיניהן אי של חוכות לסלק ,כדי להי - פרודים ככר כשהיו אך הגירושין,

המכירה חוזה על לחתום הסכימה לא וכתחילה לאי, להלוות כספים מהם השיג שהי ולכאלה

לכית (במכתכ מאחורייךיי אני ייתחתמי, לה אמר גי שהרב ולאחר מצוקה מתוך רק וחתמה

ולא הדירה למכור להם שכדאי טובה עצה לה נתן שרק ואומר זו הכטחה גי הרכ הדין,מכחיש

לא אף לידיה קכלה לא הדירה של ומהכסף משוויה), בפחות אותה יעקל שהכנק לחכות

של לחוכות שולם הכסף כל שאמנם הי משיכ לה. שמגיע מה את לקכל תוכעת והיא פרוטה,

(שנרשם המכירה חוזה לפי אך הדירה, קניית לצורך כי שנטלה המשכנתא לסילוק וגם אי,
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המחיר כל את לשלם הי, הקונה, היה יכול לחוד) אחד וכל יחד שניהם ובי, אי הם ;;'המוכרים

הזוג בני שני עם העיסקא את לסיים הקונה יכול החוזה לשון שלפי משום עשה, שאכן כפי לאי,

חוזה על חתמה ,וב' לחוד הבעל עם העיסקא את סיים אכן ,והוא לחוד מהם אחד כל עם או ביחד

שחיים וסבר פרודים שהם ידע לא החוזה על שחתמו שבזמן מוסיף (הקונה והסכימה המכירה

היא גם וע"כ המשותפת, לרווחתם הלוואות לצורך גם היו שהחובות מוסיף הוא עוד . בשלום

המכירה חוזה את מחזק אח"כ ביניהם שעשו השכירות חוזה הרי מכך, ויתירה בהן). חייבת

כספה. את קבלה שלא למרות קיים שהוא

שידאג הילדים, וכלפי כלפיה באחריות שנשא גי הרב על תביעה לה יש כך שאם בי טוענת

שחתמה מה ועל . הילדים עבור דירה לה שתהיה שידאג או הדירה מדמי מחצית את לה להחזיר

היה ולא לה מתחייב היה לא גי הרב אילו עליו חותמת היתה שלא בי אומרת השכירות, חוזה על

לה שהבטיח גי הרב כאמור, מכחיש, הדין לבית (במכתב עליו ורק עליו סמכה והיא לה, מייעץ

בענין לסייע. בידו אפשרי היה עוד כל טוב רצון מתוך לה וסייע לה, לדאוג הדירה מכירת לפני

שנטלו מהבנק משכנתא כללו שהחובות גי הרב כותב הדירה, מכירת כספי ע"י שכוסו החובות

מכירת הזוג, בני לו שאמרו מה ,ולפי מעלי דלא מאינשי יישנטלו" הלואות עוד וכן הזוג בני שני

לדון מוכן הוא אותו לתבוע רוצה בי שאם גי הרב כתב לבסוף הדדית". ייבהסכמה היתה הדירה

המועה"ד). של בבי"ד

52.000�) ועוד זוז 200 בסך כתובתה את מציגה היא כתובתה. נפרעה לא היום שעד מוסיפה בי

.כמו דאקנה גם נכסיו, כל הכתובה לחוב שעבד והבעל כנצ"ב, עצמו על הבעל שהעלה תוספת

. מעב"ד עם גירושין תעודת מציגה כן

כיניים דין פסק

נדחית. הדירה לפינוי התביעה האשה, תביעת את הסותרות ראיות שיתקבלו עד

הייזלר אהרן מרדכי (-) אייכלר מרדכי (-) אב"ד , לוין דוב אברהם (-)

לדיון השאלות

. בלבד העיריה לצורך נכתב השוכר עם השכירות שחוזה בעה"ב הודה א.

חייבת. האשה האם שלווה בעל ב.
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. לכעל רק הכסף את שילם ,והקונה אשתו עם שלו המשותפת הדירה את הכעל מכר ג.

. הכעל של למכירה האשה הסכימה . ד

המוכר. של לכעייח הכסף את הקונה שילם ה.

. המקח את להחזיר יכולה אם שלה, מלוג נכסי האשה כהסכמת הכעל מכר . ו

אמם. עם הנמצאים הקטנים לילדים מדור חוכת ז.

לחכירו. רעה עצה משיא ח.

תשובה

מרtן, רקרtמר . גרtמן רtיגו זכ tכור רtמגכ Cטר כרtומר רנ רtמר יכורכ ונ רtמו :tר יט כתונות נגמי א.

tגס רירן נגירון גפיייז וכוי. נרככ עגיו tתנר מגוכ רקרtמו tגרtור מיגיכ, כג ,tיטרCפ גוכ רקרtמר tיגימרtר

נרככ. עגיו tתנר נCכ"ר, ני רtת גחיינ כרי tוגר מפויימת גמטוכ גכתנ כtכירות Cחוזכ מורכ כי

רtמגכ tטר CכCככ רCע עגמו מcיס וכרי כמגוכ גרtמן רtיך c"tכרר נCס כקCכ Cס כתונות tנtמייק tגרtר

ממון וגכפפיר תtונכ געtות tנרt כיון רCע כוי tוגר געגמו רמפפיר קCכ, tרגר ותיון ניתו, נתור

גכוייע נע"ר נכוררtת וכרי וCע, עגמו מcיס Cנכוררtתו נכך מו: פייינ Cייו יtו נCעוי וכקtו: . געגמו

כמעיר מחויינ כרtמת cגפי tו:יכר רק tו:ור ו:רtמת מגיר תורו: Cו:רtמיגו: tו:יכר רכג וכתנ, גרtמגות. פגגיגן

ו:רtמיגכ ממון געגין ,ווק רנריו רtת ניייר מקנגיס רtין גו:גיר רtרtי tרtיגו tו:יכר רtנג ניייר, גפגי גכגיר

תורכ גו גתגכ tגרt רCע עגמו געCות רtנג ו:רtמת, וגו:ורות גרק געCות ררtוי זו: רגעגין כנעגיס רtת תווו:

גחיינ גחונתו נזו: cמורכ עגין כCרtומו ומcוייו: . ניייר גפגי זו: עגין גכגיר וCרtי רtיגו זו:, עג גרtמגות כח

רtרtי וCע, עגמו גכCוות ממון cג גו:וררtתו גו Cרוו רtס רtז גייכ, רCע עגמו ומcיס ממון נחיונ עגמו רtת

Cכווגתו גגנתי כרtומר ו:תורו:, גו Cגתגו: גרtמגות ו:רין כח גפי רנויו רtת מקנגיס גכגיר, ומחויינ tכור

גומר רtרtי רtיגו וCע, עגמו גכCיס גו Cררו רtיגו ו:ממון געגין רtס רtנג ממגו, Cגגנ תCונו: רוך גכורות

רנתוtנת tגו כCע"י נגגיון כתנ זגייג ו:גרני"ג (ורtרtמוייר ע"כ . רנויו מקנגין ורtין ניייר גפגי זו: עגין

ממון נתניעת tוגר נערות וק גרtמר ררtרtמע"ר מנורtר קפ ופיי קגו: פיי וחייו: וגו: פיי ח"נ tניירtכו

רtגגי קוונ ררtרס ,tרנר רייכ נ פו: ינמות רt"י ועיי גרtמגות. פגגיגן מרין נכגגי זו: ורtין ו:גתנע, וו:וררtת

. עכייג) . עגמו נערות וCע געCו: רtיגו ו:גכך גרעו: נין גטונו: נין גערות פפוג וקוונ עגמו

. חפר וזו: גכגו: זכ ,מרין גו:' Cכייר גcגס ני חיינת tכיוות חוזו: נגי tגס ונרtמת

tגוו ורttתו Cיtר רפנ: פיי ו:ריייף Cויית נCס חייר מר Cער נעו:יית ,עפ"י י פעיי עז פיי כCוייע כתנ כ.

ממגכ וגפרעיס חוזריס ו:חונ כג פרעו יורCיו רtו ו:נעג ורtס מכתונתו:, ו:חגי גפרוע חיינת tכיר מרtחר,

גרtמגת רtיגכ נCטר, עמך גכגפתי cרtגי tגרtר ו:מעות כג גקחת רtתו: טועגת tוו:יר קייס ו:נעג ורtס ו:חגי,
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. ניחר tגיוו גיווין נtגי ו:גגיו נטעגות ו:ס וו:וי : ונומייח . רפועתין נמיגו חגיח

רוקח tגגינו נtס נתנ נג סייק נסמ"ע חיינת, ו:חtו: tגס ו:tוייע מרנו חופן נחיזג גחגיקו ונחחווגיס

גנעגי חין חנגי מיגו:, גני מגי רגמגיוו: גגי נגיחייג חנגי עגמג, נפגי נממון וגותגת tגוtחת נמקוס

נתנ גיג סייק גגוייח ונניחוו ירו. תחת ו:נעגי גיקח ו:ממון tנגי גיומו גחמגת וגיח ממגו:, גפועין ויווCיו

רחין נתנ יח סייק ונגתגיימ ונוי. גחtג מן קנגי נ גח נניינ cחמוו ,נמו נחחו גיח גוי גוייג cחיגו: רנגי

סחווג Cו:קיפו: חcג חנגי חונ, נן גס עגייו: וגעcו: נCטו עגמג גחtו: נCחתמג חגיח מנתונתג גונין

גויוח ונגי נעגי, cגי גנגי ו:וח Cגוייג מו: ונגי נעגי גיו: Cיt גינגי Cירוע ניון וגותגת, גוCחת גיתג חפיגיו

גמcגיח, עס וק גוח Cו:רין cגייח tגוח נגוריע גוי נגיוס, מtגיו: גיו: גיית וגיח נעגיו:, עגי חגי וו:גפסר

גיח חס נעו:יינ, עס וק ו:וח tו:רין נעו:יינ tגי ונחפוטוופוס נסגטו ונמו נ, סעיי קפנ נסיי נמנוחו

סמינות tחין נגריח tפיו חס tנן ומנגי עגייו:, tרעתו ו:מגיוו: Cנפיו ו:וי רחז נCטו עגמו: Cחתמו:

cחו רחטן נ סעיי קנ סיי יעקנ ננית וניינ גינעגי. גיו נtחין גיtגיס ו:יח גס חיינת tחז עגייו: וק רעתו

? מcגיגס גיtגיס יתחיינו גוייג

עונ. מרין גיcגיס חיינת גיירו: ו:מעות ונחו גוייג ו:יח רחס ו:מו:ויייגי נtס נתנ ח סייק קנ סיי Cגניי חמגס

גרעת עגי גיגעגיות וחגייגיג גוייג, גיחיגג גו"ג נין גיחגיק חין רגיריגח וו:עגיו: tו:ניי עגי ו:tיג Cס מחיו וו:נית

ופCוט נווו ו:וח tנן עז סיי סוף יגחק נגחגי ונתנ .tנפיוו tגתעונו: זוגית מרירו: גיcגיס tתתחיינ

גנעגי, עגי גיג גמגיוג tנטחון מניגיס ו:ני"ר חס נtחתמג רחף יג סעיי עז סיי ו:Cגיחן עוון ועיי גיריגח.

,נתנו עז סיי סוף חוtן ונחנגי נו:גייג, גיו סיי חויימ tגימו: נית נCויית חמגס חותג. גיתנוע נינוגיתס חין

רגחcג Cגגגתג) ניון גיtגיס חיינת נית tנוו רחס ח סייק קגוו:"ח כtגניח וגמגוCר"ס גניימ עפ"י

סייק פח סיי חיינ יוייר יגחק ,ונית גר סיי חויימ יעקנ נוית נCויית וניינ חתמו:, tגיח חע"פ מcתענרת

גימעCו:. רגייע מסיק Cס tגימו: וו:נית נג.

tגוייג חע"פ נtניגיג גיtגיס חיינ נעגיג רחין ו סעיי גו סיי כtוייע גומ"ח ,פסק גיכרו: ו:חcג גיוותג וחס

מסתכו רגיח גיcגיס, חייכ tו:כעגי פסק ט סייק tס ו:tיין חן . וו:ויין tו:וחיי מחגיוקת וגיח כזג. ני"ח ורגיח

רמסתמח נגיוס, יtגימו וגיח גממון tגיגס כיחר ויחנגיו מזו: ירע וו:כעגי ממון מחחויס תקח Cו:יח נגגי

ועיי רכו. עמח רנן יח ס"ק כגתו:"מ ונ"נ גוייג. רו:יח ניון גיtגיס וחייכ גממון מן וגגגג גימעtיו: גסניס

נחיגיו גן גוי כזגייז וגייתן גייtח וגיגיות tו:גtיס ניון פז סיי כייק מורני כtס נח סעיי גו סיי מtג רוני

cגיוחיס. חותן מיגו ו:נעגייס

גיח וגיח Cכפיוו גחcג חת גגיווג גיח רחס מז גרויס מגוCכייח tגכיח ח סייק ע סיי מיגיוחיס וכחכגי

וCגיח גיו חייכ ו:כעגי tיו:ח כתגחי גיוותו: נחיגיו גכעגי עגי חגיח עגייג גיחזוו ינוגי חיגו tכפיוו גיו גtתעכרג

גגיווג כחיוכ tחקו ופכ עמי גגריייר חגוות כועיי מג סייק ח סעיי ע גיסיי חןגו:ייפ ועיי ממגו:. יגנג

וניגו חיי ועיי גנן, ממוגי ומרין מגו:גיווחג tגגגו: מו: חו מחייכו ו:ו:גיווחג מעCו: ו:חס ו:גגיווחג גיגחזיו
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ועח). עמי ו כוך יווCג'יס ופס"ד ו::י"ג, פ"כ כתוג'ו:: כעוו:: ו::ג'' ו::ג'וי חייס

cו::חי מן וג'קח וחזו ו::חcו:: מן כטג'. מקחו ו::חcו:: מן וג'קח וחזו Cו::חי מן ג'קח כ: כו:: גיטין כמcכו:: ג.

ג'יו:: עכדו:: ג'ח דחי מכ"מ], [חון ככסיס cחו C"וכ וכוי חcתו ג'כתוכת ו::מיוחדת קוקע ופוC"י: קייס. מקחו

ו::ייח. פי"ד טו"כ ו::ומכ"ס וכ"פ ע"כ. ח. כ ככ"כ ג'ו:: מוקמיכן ו::כי וכמיתו::. כגיווCין כתת עיכיך ג'ו:: חמו

עמך ג'י חין ודכויס דין ג'ג'וקח חcתו כתכו:: וחח"כ ככסיו Cמכו ו::כעג' יז: סעיי ג סיי כtו"ע וכתכ

כעג'ו:: ג'כין כיכו:: תו::יו:: cג'ח כדי חג'ח ג'ו כתכו:: tג'ח טוופת זו ו::וי ממכו:: tקכו חע"פ ג'מעCיו וו::סכימו::

חיכו ג'כעג'י עCיתי כ"ו ג'ומו תוכג' cג'ח ג'ו כתכו:: וחפיג'ו ג'כעג'י, עCיתי ווח כחת ג'ומו ג'ו:: Cוי קטטו::

חו cמכו מקוקע טוופת ג'חו ,וחס ממכו גוכו:: חווין כן קוקע כמSח חס ג: סעיי ק כסיי ונ"כ כג'וס.

מועיג'. חיכו כתן חו cמכו ג'מו:: כתוגית וחפיג'ו וכוי ו::כעג' Cכתן

עג' ו::טוען ככגד וק חיכו:: Cכיס גי דחזקת ו:: סיי כtיס מיימוכי תtוכת כCס ו ס"ק קמ סיי ו::סמ"ע ופסק

ג'גכות Cיכוג' וו"ג' חזקו::, כזו:: מו::כי ג'ח , כתוכו:: חו חוכ tיעכוד וק כקוקע ג'ו tחין מי חכג' , ו::קוקע גוף

ו::קוקע דחין כיון ג'מחות חctתי ג'ח ג'ומו דיכוג' חזקו::, כו ג'ו::ג'וקח tיt חף מו::ג'וקח ו::כתוכו:: חו ו::חוכ

ח"ג כCכו"י Cכ"פ ד ס"ק Cס t"פת ועיי . ד ס"ק Cס ככתו::"מ וו::וכח . חווין מככי ג'גכות חמגח וcמח cג'י

כ"ח. חמגח cמח סמכתי ג'ומו יכוג' tג'ח חף פג'יטו:: ככעג' קכט סיי

מו::דיוו:: - ותוספת עיקו - כתוכתו:: ג'גכות ו::חtו:: tג' זכותו:: פג'יטו::" ייכעג' ו::וח Cו::כעג' דידן ככידון וחף

מחSית חת יtוס ו::דין וכית כתוכתו::, כפועו:: cג'ח CתCכע ג'חחו - כפועג' ו::גכייו:: כו::,ועד תפוסו:: tו::יח

כו::. וג'תפוס ג'ו::מcין זכחית - ו::כתוכו:: ג'פועון ו::דיוו::

ג'חייכ חפtו חי tג'ו, ג'עכיכיס ו::יו ו::כעג' tג' ו::חוכות Cכג' טועכת וו::חtו:: ג'פכיכו, חיכו Cו::כעג' דידן וככידון

חס חג'ח חייכת חיכו:: יגחק וו::כחג' וו::כ"מ ו::כתו::יימ ו::כועת ג'פי Cו::וי Cג'ו::, ומו::כ"מ מכתוכתו:: ג'tג'ס חותו::

. Cכפיוו ו::ג'ווחו:: ו::Cטו עג' חתמו::

מחי, ג'כעג'ו:: וCיג'ס ו::חcו:: מן cחג' וכוי, מחי מו::ן ג'חחד וCיג'ס ו::cותפין מן cחג' כ: ג'ד כ"מ כגמי . ד

,מחי, ג'כעג' ו::פוו:: וCיג'ס ג'כעג', וו::פיוות cג'ו:: Cו::קון מג'וג ככסי tג' פוו:: ו::חcו:: מן cחג' ופוCייי . תיקו

כיון דג'מח חו , כפיג'ח קכי וג'ח כיכו::ו מעג'יח תCג'ומין ג'חו ו::וח דכעג' ג'חו דקון כיון חמויכן מי

CפיוCו Cס תוסי ועיי . ו::ן ותtג'ומין עג'ייו::ו ו::וי כעג'יס ו::פיוות וחוכג' ו::ככסיס עג' ו::וח דחפוטוופוס

כע"ח.

ככידון וו::ייו:: . תCג'ומין ו::וי חס כגמי חיפCטח דג'ח כעיח ו::יח מג'וג ו::ככסי עכוו ג'כעג' Cיג'ס cחס כמSח

. דידן

חיכו:: כמג'וו:: Cו::מקד וכ חמו ח מז וג'ו::ג'ן מקודCת. חיכו:: כמג'וו:: Cו::מקד חכיי חמו כ ו קדוtין כגמי . ה

ז. סעיי כח סיי חכו::ע"ז וCו"ע ו::י"ג פ"ו:: חיCות ו::ומכ"ס פסק וכן וכוי. כיתכו:: ג'ו::וגחו:: מג'וו:: מקודCת

cג' חכית ג'י מכוו וח"ג' חכיוו חגכ חוכ כו tיC מי ו::"ד פ"ז מכיוו:: ו::ומכ"ס פסק כמכוו:: מכו כגכי חמכס
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גפיכן ו Cפדע מי מקכג כו כחוזד וכג עתכ, כדמיס Cגתן כמי ,כייז כמוכד ודגכ חגגך גי CיC כחוכ יין

. כמכד כCעת מגויות כמגווכ מעות cחין וחע"פ כו גחזוו יכוג מכס חחד חין כחוכו קוקע גו מכו חס

כמחי כמכד גיתגכ גכוגחכ מגוכ כגס כגחוגיס ו::וCוו Cו::וי גמו:: זו:: ידעתי גח חייח Cס ו::וחכייד וכו::Cגות

ותחיגת ו::וח וו::קדקע ו::חפן cג ו::Cוויות דמי ו::וח קגין Cככסף ו::דמכייס כדעת ו::חזג כחכן וכתכ וכוי. קגכ

cג כסף Cיכיכ גדיר כקדוCין חכג פועון, ותחיגת Cוויות כדמי גו::חCכ יכוג חוכ גס וגפיכך ו כוח פדעון

מספיק דכמכו כיחד פיייכ C"ז יCד כCעוי C"Cוו::גו . C"עיי , כזו:: גו::יות יכוג חיגו וחוכ קגין, מעCו::

קיכג כחיגו חCיכ Cכגוו:: כזו:: די כחוכ וגכן , גקגות מעCו:: חין ו::קוגו:: cמגד חע"פ כמקגו::, מגד ו::קגחכ

מעCו:: גויך כקדוCין חכג cגו, כמחיגו:: כסף Cגתן גחCב חיגו Cו::מגוו:: חע"פ ו ו::חוב סיגוק cג ככסף חת

וגח. עמי ו::גוי"ד חגוות ועיו בחוב. זו:: חת וחין ו::קוככ מגד

בגכסי קוקע cמכו ו::בעג וחיגר: יג סעיי ג סיי חבו::ע"ז וCוייע וחיגר ו::ט"ו פכייב חיCות ו::דמבייס .פסק ,

מן וגקח וחזו תחגו:: Cו::חי מן cגקח בין בג"מ Cגיו::ס מכוו , וכוי כגוס עCו:: גח ג"מ בין גגייב בין ו חcתו

חו מכד ו::"ד: פ"ג מכיוכ בכגכות כתב וכן קייס. מכון Cו::חי מן וגקח וחזו ו::חcו:: מן cגקח בין כחcו::

קגו מעCיו קיימו:: ,וחס מבטגת גבטג ,וגתו:: ו::עגיוכו:: עג כחcכ יד מטגטגין ובין מקדקעין בין גיימ גתן

cמכוו וחcכ cחי ח ג בבייב חמימד מדבוי ו::וח מב סייק Cס חבו::ע"ז בכגוייח גפי ו ומקווו ו::גוקחיס.

חיכי חתיח ומית, חיו::ו דזבין ו::יכח דחמימו חיתמו כי בגמי וחcון וגתיוון כגוס, וגח עCו גח בגיימ

חיו::י זבגו:: חייג געגמח תוווייו::ו דזביגו::ו ו::יכח חבג , וכוי ומפיק חיכו חתח ומתו:: חיו::י זבגו:: חייג ו ומפקח

גחדס ביחד Cגיכס כCמכוו וCבייס ,ופיי וכוי חגעזו כוי דחמו חמימו בגמי וגחבייח . זביגי זביגכ גדידיכ

ו::יכח Cוכיי ו::חcו::, מן וגקח וחזו Cו::חי מן תחיגכ גקח וחפיגו כגוס, וגח עCו דגח חמימו קחמו חחד

בגמי. וחcון כתיוון ו::ומבייס מכו.ופסק ו::ויח דגח גבעגו:: חיו::י דמכדכ

כחיימ וגחגקו . Cגחמן ו::וCבייח Cויית עפייי Cס בCוייע ו::ומייח פסק וכCבע בוCותו:: cמכו ו::בעג טוען וחס

גכגככ וכן ו::וCב"ח בדעת Cו::ביי וגדעת ו גח חו עביד דבוCותו:: חמויגן ו::חס טען כCגח בסתמח Cוככיי

ו::Cוק. תקגת בזו:: Cייך וגס עביד דבדCותו:: חמדיגן מסתמח

וזחת ו גחוד ו::בעג גבין ו::קוכו:: בין גסתיימו:: ו::עיסקח דיגו, ועוור עגמו כקוככ טעגת eגפי דידן ובגידון

גסייס כקוגכ Cיכוג CפיווCו גחוד, חחד וכג יחד Cגיו::ס , ובי חי ו::ס Cו::מוכויס כחוזו:: גcון עג בו::סתמך

ו כגוס מו::כסף קבגו:: גח גמעcו:: חבג , ו::מכיוו:: בחוזו:: חתמו:: Cו::חcו:: חף גחוד, ו::בעג עס כעיסקח חת

חס וגס ו::זו::. כחגי עג בעגות גבעג ו::יו:: גח כי ו::ג"מ, cג ו::דיוו:: חגי cג מו::מכיוכ בו:: גחזוו זכותכ חייכ

Cביי (עיו חמיתית ו::סכמו:: עג מעידו:: ו::חתימו:: cחין מגוקו::, מתוך זו:: ו::יו:: ו::וי גמכיוו:: כסכמו:: כביעכ

cחפיגו בחגיגכ גחן מתוך כתחייבות געגין ומ חגף סיי ח"ח ו::וCבייח Cויית בCס גג סייק קסט סיי

קכט סיו וקגוו::"ח ב סייק וסד סיי גתו::"מ ועיי ב. סייק פח סיי בגתו::יימ וכ"כ ו כגוס חיגו בeטו כתחייבכ

סעיי קכט סיי בCוייע ו::ומ"ח כביחו גו סיי סד גגג cו::וחיי Cויית דבוי עס ו::וCבייח דבוי גייCב ח סייק



ממונות

. נוCכ מתוך כסכמכ כנכ מד ס"ק כח סיו Cניי כניו וכנוד כנכנכי, כנCיתי ווח כחת cרtומות רctכ ,כמו כנ)

רtס וכן :tר סכניי קכנד סיי יוייד נCו"כנ tכומ"ר כתנ כנו ו נמכיוכ Cותפכ נכנSמכ כיתכ tכיר רtס גס , וכנוד

כC"ך וכתנ וכוי. רtסוו וכמוכו כפיוות כרtכוכ מותו ככוקח כמכנות, כו וכמתין מכנכCיו קוקכנ כו מכו

כנייי tכנירC כפוסקיס כדכנת , גנך ככורtכ ככוי וfוfי מכנכCיו קכי cרtייכ נרtופן כתנ Cנטוו cרtכנ"פ ג ס"ק

כנכ כנייפ מכוכ כוי וfוfי כורtוי קככ רtו Cכחfיק tכרtר מכנכCיו Cנפיוו רtמו tכר רtס כייכ (tניירCכו נCס (כ"י

ככו כונ נCוייכנ רtמכס . רftוfי וכפיק כנייכ cרtיכו כCיודכניס tדוקר Cס כC"ך כנכ tוכנק"ר חידוCי וכניו ככוקח.

נמטכטכין cתמCככ רtו ננית כדוו כו רtסוו דמיס מקSת וכתן מטכטכין רtו נית ככוקח כתנ: ככ סיי ונית

כי , מכנכCיו ככקכרtכ דוכי מcרtו נרtחד רtו סודו נקכין כמוכו כו כקככ רtפיכו כמכנות cרtו Cיפוכנ כנד

כנ"כ. נמכוכ. כנכיו fקפן tכר רtס כמפוכנ נטכ כמקח tרSוכמ כו Cקנכנ נfמן כמכנות cרtו כו יפוכנ tכר tמרc

פוכנ tוכר ממכו וגfכו גט כסופו כו Cכתנ ,כגון גט גfכ רtככ כתכ: כ סכניו קכ סיו f"כככנtר נCו"כנ tוכומ"ר

רtף fמן, כרtחו כו כפווכנ כדי כוSון כגט כו כתן רtס רtככ כ: סייק כחיימ וכתכ מגווCת. כוי tכר נו Cוגיו כו

כגט כו כותן רtס ומיכו וכוו, דמיס כו Cחייכ וק כוSון כגט כו כתן tדכר ו כידו גfכ גט כוי tכר כו פוכנ tכרc

f ס"ק Sק סיי וככתכיימ ג. סייק C"נכ tוכוכר כנ"כ. כידו. גfכ גט כוי ודרtי כו מcכס ורtיכו מיד כו כcכס כנ"מ

כCוייכנ מוכח וכן , כמקח ככטכ כמוכו יכוכ ו כו cרtין טוכנן וככוקח כמכנות רtת תוככנ כמוכו cרtס כתנ

כמכנות כתן tכרCדכ tכמרtר , כידו גfכ גט כוי כו פוכנ tכר דרtס ג סייק C"וככ כ סייק כח"מ קכ סיי f"כככנtר

וכייכ , כידו כגfכ וכמקח , מכנות כותן כCרtיכו כגמוי כטכ Cכמקח וק כנכיו כחוכ כמכנות דכוי רtמויכן tכר

. מד סיי כוי"ף מcו"ת כדנו ורtיכ tככירC כ"ד פ"כ מכיוכ כרftכ רtכן וכניי ד. סיי מכנות קכין ככי tמחכ"ר

Sfייכ. פורtכק מכגוSייפ פ כנמי ח"ד דוד נית קונן וכניי

חייכ tכור דמיס tכרtר גfכ רtיכו מcכס ורtיכו כcכס כנ"מ דככוקח כתכו Cס f"נככנtר פCוט וכגט כפו"ח רtמכס

כרtס , (fכ (כנמי קדוCין Sfייכ כמוייו cמורtכ וי כחיי Cחקו וכמו ו כמקח כדמיס חיוכ ניסוד Cכחכקו ויייכ . כו

, כתמווכ רtת כcכס כקוככ רtת מחייכת כחפן tקככת רtו ו כcכס כקוככ רtת cמחייכ tכור כקכין מכנCכ

Cכטכו כיון גfכ ככחCכ יכוכ רtיכו כנSמו Cכחפן י"כ ו כחפן כקיחת tוכר כמחייכ tכור כקכין מכנCכ cרtס

כותן tכר רtס כתמווכ, רtותו מחייכת ככנSמו כחפן כטיכת רtס רtככ , כקכין חיוכי מקייס cרtיכו וק נוCות,

כגfיככ. כחפן רStכו כחCכ

ככו , כמכיוכ כנס Cכסכימכ מCמכנ , כCכיוות חוfכ כנכ כו Cחתמכ ממכ ורtיכ כקוככ tככירC ומכ

. ככוס רtיכו tכור רtמככ CCטו Cכיון ככניכ כתכרtו

ונכותיו נכיו tכרtר נככד כרctכ tוכר ו: סכניו כנג סיי f"כככנtר וCו"כנ כ"ו פי"ג רtיCות כומכייס פסק . T

גדו (כנכ וכוי כו כcכון ומדוו CמיCת וככי ככס כמספקת כסות ככס כיתן חייכ פחות רtו CC ככי כקטכיס

. ורtיכך) fכC כנמי כ כוך וופורtכיי ייככככ ורtכ ו כקטכיס כיכדיו ומדוו נכסות כרtנ חוכת

כcכס חיינ כקי רtיכו ורtס וכוו וכנ tרSוכמ tכור יפכ ורtייכ כcוכחכי דיכו כמורtכ ו: סכניי Cו סיי נCוייכנ . ח
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עכ סומן tו:וח מוחיס ו:דכויס tו:יו חו סומן, חכי עכין כtוכחכי tיחמו וו:וח כחיכס Cו:וח חע"פ

ומ"מ ,(Cוו:וחיי יגחק וכיכו כCס וטוו חייכ כמי סתמח דחפיכו ויייח וכומ"ח: כחחויס. יוחו: וכח וחייתו

עיקו כוחו: וכעכ"ד וסייעתו, cכו:וחיי פסק דמו:וtייכ יכ סייק ו:C"ן וכתכ . עיקו כוחו: ו:וחcוכו: ו:סכוח

ו:ומייח. tכתכ וכמו וסייעתו כו:וי"ף

tו:וחו:ו דכיון Cטעו:, חכס מדין כcוכחכי דיכו מוחו: דין דחכוק טיו:ו, ד"ו: ח ק כייק כתוסי וכתכו

כו וו:יו: וכוי כמו:ו כו ו:יו: כח fו: חכס כו כtחסוו: פוו: גכי חככ ו כחחו כו:וחותו כו ו:יו: כח Cוכ כtוכחכי

וגס עכיו דסמן טפי קכסיכן כcוכחכי דיכו דכמוחו: ו חות ח סיי כייק חfוייח וועיי חחו כחכס עדיין כיCחכ

כ ,ככדו: חכס ו:ווחת כעכין כcיטתס Cו:תוסי Cס כייק Cיעוויס וCימות ועיי ו:fיד. חו Cגג חס ככוו חייח

מכוחו וכן חייכ. ככן כחחו כו:רחותו כו ו:יו: cכח כיון tכtוכחכי מו:תוסי מכוחו .(Cעיייי חגמויו:, דייו: כ

מו:ויייו דכתCוכת f סייק קכט סיי Cיין ועיי כ. סייק Cח סיי קגוי:"ח Cו:כיח כ פ ו:חדCיס ו:ויטכייח מחיי

כח חפיכו חייכ עכיו Cסומן יודע וחכירו עכיו Cסמן ו:וכחו: Cי cחס מוכח כ סעיי Cס ו:ומייח Cו:כיח

גומי מדין דחייכ כ סייק Cס כתו:יימ ועיי קסמיככח, דעכן חfי כו כחומר די:וי קסמיככח, דעכן חfי חמו

וק חfי כומו גוין דחיכו כcוכחכי, דיכו כמרחו: דו:ייו: ו:כתו:יימ כתכ Cו סיי וכסוף עוכות. מדין וכח

חומן, Cו:וח כיון עכיו סומן כודחי דמסתמח ו:וח ידוע חfי חייכ דכח חף חומן כCו:יו: חככ ו:דיוט, כCו:יו:

כג ו: ויקוח מויכייע 91 C":ו 98 עמי ו כון כככככו:" "מחקויס וועיי ע"כ . עכיו כח חס יסמון מי ועכ

ככוכו:). כח עגו: עכ ו:תווו: מן Cחייכ

כדיכח כח, חו דגומי מדיכח חייכיס חס ו:רחcוכיס כחכקו פיו:ס עכ ממון וחייכו Cקו tו:עידו כעדיס וו:כו:

כח וו:וח ו:ס ו:ודו חו וחכס, ככוי כגון מידו כו:וגיח חייח cחס כתכ כ) חות יעקוכfון ומו:די כו:ומכיין דגומי

Cו:ודו Cקו דעדי ו:רחייו: כcס ח כו כייק כ"י וכ"כ fו:, cכ ממוכו כחכד גרמו Cו:וי כcכס חייכין ו:ודו:,

כ"כ מיCריס וי"ו וכייכ . דגרמי דיכח דדחין כמחן וקייייכ ו:וח, גרמי דו:ח חדס כדיכי חף חייכיס כcקוס

פייח כייק t"tוי וחכיייו:, כCס פ סיי כייק ומודכי כCמו, מו סיי וטור , ו סיי כח כככ cו:וחיי וCויית ,fחיי

Cו:עדיס כתכ ו:ייח פיייח עדות כומכייס חככ חכו. כדעות כו:וכיח Cו:חוין ח סייק כח סיי C"ן ועיי ו:. סיי

tס ו:ומכיין וכ"כ ידס, עכ Cיכס חס חפיכו Cפטוויס כדעתו כ ו מכות ו:ומכיין וכתכ מכcכס, פטוויס

עכ Cיכס כCכח דוקח וו:וייח ו:רמכייס דעת tפיו ח סייק כח סיי Cיין עיי חן ו:וייח, כCס כח סיי וטוו

ק כייק תוסי כדעת כתכ ו סיי כf"מ וכמחכ"ח ו:כ"כ. כמכות מו:רמכיין Cו:קCו: ח סייק Cס קגוו:"ח ועיי ידס,

Cעדיס כתכ כ ס"ק כו: סיי כקגוו:"ח חן כחוכס, וחפיכו cממ מfיק מדין חייכין Cקו ו:מעידיס דעדיס ח

. גומי וחCיכ כפסד, דיכווס דע"י חכח ,cממ מfיק חCוכיס חיכס

סמן עכ ווק גי ו:וכ חת Cחכו: כקוכו: ו:מכיוו: חוfו: עכ Cחתמו: Cכפכי טועכת Cו:תוכעת דידן וככידון

כו: ו:כטיח cכח גי ו:וכ ו:כחCת חת כקככ חס גס ו כחתוס ו:סכימו: מחחויין" חעמוד ייחכי ו:כטחתו

מtוכחכי, יותו חtוכו: גי ו:וכ cכ עגתו י:וי כקוכו:, ו:דיוו: חת כמכור cכדחי כו: יייען" וק חכו כמיכיס



ט ממובות

iדעג חfי חמוג גח חס גס גגס, cמווג מג ומקיימיס פיו חת Cוחגיס Cוביס גדוג מקונג גוח Cגוי

גגfקיס עג גומי מcוס חיינ ונכג"ג חחויס, גcחוג גfקקג וגח עגיו Cגסתמכג גדבו נווו קסמיכגח,

גמכיוג. גסכמתג נעקנות גג Cגגומו

לויז- דוב אברהם

ב

העולים הדיבים

חילוקי גי בזה ויש העולים. הדינים לסכם יש להלכה, המקורות הביא שליט"א שהראב"ד אחר

דינים:

ההלואות. על חתמה לא האשה אם א.

הבית. לצרכי היו ההלואות אם ב.

ההלואות. על חתמה האשה אם ג.

להלכה המקורות

ע5מג גחCג כCחתמג דדוקח גוחג יח: ס"ק גגתג"מ גתב בfג גגגווחות, עג חתמג גח גחtג חס א.

Cידוע כיון גוחג מ"מ וגותגת, גוCחת גיח חפיגו סחווג Cגקיפג חtג חבג חוב, ג"ג עגיג געCג נCטו

מtגג גג גית וגיח בעגג עג חג וגגפסד גויוח וכג בעג tג גגג גוח tגו"ג מג וכג נעג גג Cיt גכג

נסגטו וכמו ב, סעיי קפב נסיי כמבוחו גמtגח, עס וק גוח tגדין tגיח tגוח כגודיע גוי כגוס,

גמגוג tכפיו גוי fדח בtטו ע5מג tחתמג גח חס בעג"ב, עס וק גוח Cגדין בעג"ב tג ונחפוטוופוס

גו כtחין גtגס גיח גס חייבת fחC עגיג וק דעתו סמיגת tחין בגדיח tפיו חס t"ומכ עגיג, tדעתו

tגיח. חגח גיתג tגח גומו יכוגג חתמג גח דחס מבוחו עכ"ג. גבעג.

חtג גוותג חס וג"ג מחחד, tגוו וחtתו tחי ח: ס"ק ק5וג"ח עיי גבית, ג5וכי גיו גגגוחות חס . ב

קפג סיי f"חנגע גוtד"ס בtס tס עוד בכגג"ג. גובח גד, סיי חו"מ גוtד"ס גבית, פוגסת iג5וו

גו tי וחtתו גנעג ttכוו גבית דtגיוות חומו גייתי ק5ת, וזו tחד דבו דגוחג דמיסתפיגח חגמגח

tי וחמגס . cגוו tגיס דין גזג tי גבית ג5וכי גיג דחס חת"ס בגגגות וכ"כ עכ"ג. . tגוו וחtג tחי דין

tגיט"ח. גוחב"ד tגביח כמו חוגקיס

גוי זג עג כסף קנגג וגח tגג גדיוג tח5י tמגיון טועגת וגיח גבית מגוו tכבו חחוי נגיד"ד וגדיגח



ירושלים - די( פסקי

�פכיד� חס דדיגח כפיקח Cז� �מנוחו ,וכפי CCיכס ניון קג� C�וח טוען ו�כוקח מנוו, וחיגו cכג חSיו

גדיוג. חת גכוקח חו �cגח �חס �מוחזק, �וח מי כדון Cי מעת� כח, חו נתונת�

נCטו רוקח : וזייכ ח כייק �נ�גיס נמcפט נתנ גגכנג וכינוס גגתגיימ, נזג גחויך קSח נכיי ו�גג

גמעות עדיין קנכ cכח כומו Cינוכ מפגי גמחנו Cנתנ �מונו גחמן חז כך מנוו� Cדי נגון כקגין Cנתנ

וק גנתנ כח וגCטו כודו נקגין נגון חחו נדנו קגין �cגע חס חנכ קגין, כcס וק �cטו כו מכו וכח

גחמן דחין גמגויייט נתנ קגין נCטו וגס מעות Cקנכ נCטו נתנ cכח חף גחמן �כוקח כעוכס כוחיג,

Cגמונו וניון כחוד, נCטו קוגין cחין נמקוס Cגוח נגון �מניו� גוף כנטכ Cינוכ נמקוס וק גמונו

חועח וחוקי גמניוג, גוף עכ נטוען �וח �מקח, נטכ �מונו דנוי וכפי �מעות גתן כח Cעדיין טוען

דגמקח ועת� מפגי נמונו חו נמכו� Cזקף נגון כחוד נCטו Cקוגין נמקוס חנכ קמח, מוח נחזקת

ענייכ. . גחמן ו�כוקח עייפ נמכו� �וי �דמיס, עכ וק �מונו טעגת וחין קייס נודחי

כפק CיCנ חיינ גמקח, יתנטכ נזמן �נכף יcכמו כח cחס נחוז� cנותנין cגדוך גיות נגיד"ד וכפיייז

גחcג. נחזקת כג גCיך גנית חSי וחיינ גגתגיימ. נדנוי קמח, מוח חזקת נתו חזכיגן גמניו� עכ

שילם הבעל אם ,ולכן קבלן ערב דין לה דיש בפוסקים מבואר ההלואות על חתמה האשה אם ג.

לשלם היא חייבת שילם לא הבעל אם אך שלוו, שנים דין לזה דאין משום ממנה מוציאין אין

דצייל שכתב שושן בעיר עיי החצי, ממנה ונפרעים חוזרים כה: סייק הסמייע דזייל מכתובתה,

נושאין הנשים שאין היכא עצמן,אבל בפני בממון הנשים ונותנין שנושאין במקום דוקא דהיינו

מילתא מיימ החצי, ממנה לגבות מצי עליה דעתו סמך דהמלוה נהי עצמן, בפני ובותבין

הבעל לקח הממון שכל לומר נאמנת אלא ממבה, נפרעין ויורשיו הבעל שאין הוא דמסתברא

.מבואר בשייך דבריו עכייל.,והובאו להחיות. שיוכל כדי בעלה עם קבלן בערב בכבס והיא לידו

שכתב כמו ההלואות, על שחתמה היינו עליה, סומך אם מ"מ שלוו, שנים דין לה שאין דאף

שילם. לא הבעל אם לשלם וחייבת קבלן ערב היא דאז הבזי, הבתהיימ

היתומים וטוענין לפניך שבא האלמנה סילוק דבר על וזייל: קנה, סיי חייא שבוייי בשויית וכייכ

על שבאתה בשטרות בעלה עם נתחייבה שהיא מהחובות המחצית מכתובתה תפרע שהיא

החציה לפרוע חייבת היא שלוו ואשתו דאיש עז סיי בחויימ הדין וכמבואר בעלה, עם החתום

והיא החציה, ממבה ונפרעין חוזרין החוב כל יורשיו או הבעל פרעו כבר אם ואפילו מכתובתה

רק היה ומתנה משאה כל כי בשעבוד עמו נכנסת שהיא רק הבעל לקח המעות שכל טוענת

כתובתה כל היא תיטול כתובתה גם חובות כל לפרוע כדי כאן שיש וכיון הבעל לטובת

לגבות קאמרי לא ובעהיית הטור דברי שכל אני אומר בתו"ד: וכתב שהאריך ועיי"ש בשלימות.

לתוך כלל מטילים ואינם עצמן בפני הנשים ונותנין שנושאין במקום אלא מכתובתה החציה כלל

אינם החציה אפילו כהייג עצמן בפני ונותנים נושאים הנשים שאין היכא אבל וכוי, אחר כיס



יא ממןנןת

בתוך נכנסה לא היא כי כתובתה תפרע ואח"כ העזבון מתוך הכל יפרע רק מכתובתה גובים

מילתא והוא החוב, תחלה ולפרוע מוקדם דין לה שיהיה לא כדי ערבות בתורת רק השעבוד

בעלה עם היא נתחייבה שאם שלפנינו בכדון ומסקנתו: לזה. ראיה עור ועייש . דמסתבר

מנכסי הכל שישלם רק תחילה הערב מן כפרעין ואין לערבות רק נשתעבדה לא שהיא שאמרינן

וקבלה עצמה בפני כויינ שהיא שידוע לא אם בשלימות כתובתה היא תגבה ואחייכ בעלה

והוא משלו, החצי לשלם אחד כל דצריך שלוו לשנים והטור הבעהיית מדמה אז מהמעות,

עכייל. ברור.

שיש היכי מיירי דהשבוייי לכתובתה. קודמים והחובות ערבות, דין לה יש חתמה דאם ומבואר

כיון הלא שניהם את לשלם די אין אם אך הכתובה, בשביל וגם החובות בשביל גם כסף די

כתובתה. ומפסידה קודמים החובות אייכ ערב היא שהאשה

סמ"ע עיי החזקה, היא כיצד ד: סייק קמ סיי בכתהיימ שכתב ממה להוכיח מקום יש לכאורה והנה

בו שנכתב דידן סודר קנין בשטרי ולפיייז חזקה, מהבכי לא כתובה או חוב שיעבוד דנגד ו ס"ק

לגבות האשה תוכל שלא בכדי לעולם בשטרו ליזהר צריך בעלה והדר באשה סודר קנין

בשטר כתוב דאם מזה להוכיח שרוצים ויש עכ"ל. חזקה. מהני לא כתובה דנגד ממנה, כתובתה

והדר האשה כתוב אם דרק להבעייח, קודמת והיא כתובתה לגבות יכולה אז האשה והדר הבעל

וכן החוב. לפני הכתובה לגבות גם יכולה האשה, והדר הבעל אם אך קודם, הבעייח אז בעלה,

האשה. והדר הבעל חתום כי לבעלי, עשיתי כייר לומר יכולה החוב על חתמה אם בניד"ד

שתהיה צריך אז לווין שני בתורת האשה לדון באכו אם דרק שכתב שם בשבוייי יעויין אמנם

עיי"ש. האופנים, בכל קבלן ערב היא הרי ההלוואות, על חתמה אם אך בעלה, והדר האשה

כל את לקח שהבעל יודעים והביייד ההלוואה על חתמה אם דאף כתב השלחן בערוך כי ואם

היא הרי שחתמה דהאשה ס"ל הפוסקים דכל זה, בפסק יחיד הוא מיהו פטורה, היא הרי הכסף

קבלן. ערב

אייכלר• מרדכי

ג

ניוס Cטועגת נמקוס רק Cזו: גנעגי, עCיתי ג"ר נסוגיית גךון מקוס נחן חין Cנגיך"ך פCוט געג"ך . ח
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ירושלים - דיך פסקי יב

חת מנחיגת� מנטכ נסף קנכת חי ח"נ נן �tע ומדכח ,�tכח חגי תtכוס נכ כtכס �י� מחונתו

. כמחג� מקח tי �חס כדין וגנגסו �מניו�,

tכ חונו פווע �וח �נעכ tכ �חונות כנעכי �נסף tיכס t�קוג� דנז� נככ, קגין נחן דחין וחפtו

t�וח נ"נ חו �נעכ נtכיחות �י� חס כנוו וגויך כ�תפייס, ינוכ ד�י� חוי ומנויח נידיעתו tכח חניוו

עכ נtטו tענוד כנע"ח �י� כח t�נגתי tנפי ונפוט דו"ג. tענודח נחן tי חס כנוו וגויך חניו.

�דיו�.

חו כז� ז� עוניס געtיס חס tותפיס ו�ס tכוו נtגיס ו=פוסקיס מחכוקת ו=ונח� ח סעיי עז סיי נtו"ע נ.

tו=ונח t"ויק�ומ ומ�וי"ט ג ס"ק נt"ך tו=ונח ומני"ט דו"פ ד�ג�ות חכינח מ�וי"ק דדעת קנכגיס,

מtמע נו חות �גו="ט ננגו="ג �ונח נד סיי חו"מ נמו=וtד"ס חנכ כז�, ז� קנכגיס t�ס ס"ח נוע"ח

. כזו= ז� נעוניס וק ד�וי כו=דיח

חו נקנכן דיג� חס �פוסקיס כמחכוקת נחגו �נעכ, tכווו= נ�כווחות tותפ� �tח�t גחמו חס כפי"ז

נעונ.

�ומנ"ן כדעת וק ז� עונ מדין כtכס דחיינת t"ו=נ כפי גס tנתנ ו ס"ק עז סיי מtפט נtעו יעויין ג.

וחע"פ ו=tגי �tותף דחיינ �tותפות כגווך tכוו� מוד� ו�tגי מ�tותפין חחד כוו� tחס נ נסעיי וו=tו"ע

ו=tותף מtתענד כח ככוות tכחו כח דחס וסיעתו t"וח�ו נ נסעיי �ומ"ח כדעת חוכס ככוות, tכחו tכח

ו=נעכ. ענוו עונ מדין �תחיינ� וכח ככוות חותו tכח� כח �וי נגיד"ד ח"נ כמכו�,

. t"נ� עכ חוכקיס �ונ� ונכח"�

דחין גוחו= נזו, טעג� כטעון נחן חיככו ו�נעכ נכפי�, חונותיו חת כ� פוע t�נעכ ידוע נtכח . ד

דמוגיחין ד�דין ו=נעכ ומנו� כנתונת� tמיוחד קרקע ננכ חוttין, נן tחס וו=וחיו= כזו=, חוttין

ניון ו=תפיס tכח יודו= tו=נעכ מ� יועיכ ,וכח חתפסח גרוי דכמח יטען t�כוקח מוגיחין מדוע מו=כוקח,

. כחחריגי tחנ

עכ חותמת �tחtנt t"רח� מתtונת �ניח עז, סיי t"פת� t�ניח קגו= סיי ח"ח יעקנ tנות נtו"ת .�

ני נחוזו= �חtו= חת כנתונ t�דרך נזמגיגו חנכ כנתונ, דרך נtחין רק ז� tכו=, t�חונ סימן tטר

tכ�. t�חונ רחי� חין ח"נ �טחנו נגסח מופיע�
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