קס

פפקידין-ירושלים

פסקידיןממו"רהגאוןרביברוךיצחקלויןזצ"ל
רבור"משיקורחיים"
מיישר וראשפיחהדין לממונותבירושלם
בנידון
אחוזתקברשנמכרהמבלייכולתלהנחילהליורשים
הגרון
בנוטר מכרעל אחוות קבר שנמכר לראובן כתוב "שמוכריםלו לקובה זבות קברואיבויבול
להנחיל".

המקורקעלמלכה
קלברר 6תפירוםסמיליס"זכותקבר"06 .נפרםטסכעלותסלמקוס סקכר נם6רכידיסמוכריס
ולקונסנמכררקזכות~קבר,קנס6יךיכוליסרקזכות,סריזסדברטליןכוממם,כמכונרכ"כקמו
כ6מררכ66מררכנחמןטכתמט6מרידורפקניככיחזסיסכלפלכיפירותדקלזסל66מרכלסעד
מיקמרתנוביתזסלפקניוידורכווכו'.למימר6דסנרר"גמילתךד6ית6נכרי66ית6כמכ"ממילת6
דליתנוככריך 4ת6כמכ"מוכו'.ופירסכ"סססדירס6ין כס ממםלסקנותסוכו',וכיון דמתנתכריך
6פי*כקניןמודרל6קני,דמיליל6מיקני סקנס %סחפןוניחלדורוכו'.עכ"ל.וכ"כטסכתוד"ס
ו"
יh
בכ"מוכו'.וטסכתוס' קמח6ולע"גדיורםb
רם~נמירירתמכית,מיינולפימיורטגססטית,עיי"ם.
ומכומרכתום'דדירתסכית6ינסכירומס.לפי"זכנידוןדירן 06זסרקזכותלסקכרכמקוסhS,דייך
כוסכללקנין,וכמ65במכרולודברס6יןכוממם,ומקנין6יטתופם.ותו,ד6ינימ6טסכע*תעלסקכר
נם6רכידיסמוכריסנמ565ויקקבורכקכרם6יגום*,כמכו6רכ"כקיכ6פינמםדשןמיזכןל6מלית
קמרתד"6כ נמ65תהדסהוזרתכיוכלונמ65לדיקקכורנקברטעינוט*,וכע"כדלפי* 06הוזרת
כיובלמ"מלסורלפנות 6תסקכר6,כל 6 06חרסיוכליסיסממוכרכעליםעלסקכר,נמ65לדיקקכור
ו".%ועיי"םכרטכ"סד"סומפניוכו'.
כקטרטווינ
יע5ס סמקוסקנויל5מיתות
וע"כ מסטכתוככפטר ממכרדמוכריסזכותקכרקינולפיססלכס,וכודוי
עדכילתסט6ללקונס,וכןמקפידהכרססהכינולקנותמקוסקכרלכרסהמגוeA1מחוזתקכרלי5חק
וליעסנולהמסותככלמיניקניניםול6סט6ירטוסזכותלעפרוןכמערתסמכפלס.

ממונות

קמא

ומסמכתובכמטרממכרהגכלהם5יןמקונהיכוללמנחיל,ויפיל
ונימקטסקונססמכיםלסגכלסזו,ול6
עדיףמקילו 6מרהקונהמפלוכיכניל6יירםל66מרכ5ס,וסיףמכנסמפורסתכ"כקכוכ6יםפליטי
כני ל6יירם עםלחיו ל6 6מרכלוס מסתנס על מס טכתוכ כתורס ,ומכ"ם ססמוכריס6ינסיכוליס
לסגכילולעקורירוססמיורםטלין למסמוסזיקםלירוטםססי.6מו"רכתסכ"ן ח"6סוףסי'יגד"ס
ולענין טענתממזיק כקרקע ם6ומרליורםוכו' ,מכתבוז"ל:ול 6עוד bSbויפיל
וסיס מטר סמכירס
כקותותנקיכמר,ככ6ןקינומועילכלוס,מסוקל 6סתנסעליםb~bטל6תמכור6כלטל6תוריטנול6
סתנסעליס,וכיוןחמסניסתנ5ייכולליורסוכמ"מ.עכ"ל.ומוכרחיםלחלקכתניניטפלניכניל6יירטני
סתנ5יסו6עלסירומס,וקינויכי
ללכתנותנגדמתורס ,דסתורס למרסאיורטיורםכססם6ירסמורים
נכסיס6,כלכטמוכרר6וכןלממעוןקרקעוסתנסכממעוןל6יורים6תמקרקע,סרימסמנוגעלירומס
סמכרכטלוקיןללוקחמסלסורים,לכןכתבסתטכ"ןלדברפמוטד6ילוסתנסממוכרמל6תוריטנו6,ין
מיורטיורם06 ,מפניהתנקיכעלמנת16,דסתנ6ימזהנעמסכקומרחוןמפלוני ,רמסמנוגעלירומס
מקרקעטלסמוכרול5טלסמורים,וקיןזסמתנסעלמסמכתובכתורס,ד6יןלמוריסמסלסורים.
לכןכנידוןוידןכיוןטכמוזסיםתנקיםל6לסורים06 ,זסמדיןתנקימסמנוגעליורםל6סיתםמכירם
כללוכטלס למפרע,וכיוןדזניניכטלימוולסוזוזיטנתן רקונןכמכיל מקרקע סלו6ס,וכיוןמלענין
ליסוררביתסריזוסלו6סממם,וסדרי6רע6וסדריפירק,לכןכיוןטמילסר6וכןרקתמםלח"יכאכיל
סקרקע5יןלו6ל5חמאססקליס6,כל6obיןזסתנקי6ל6חון ,ממקחסו6מקחרקחוןמירומס,וכיון
מל6כטלסמקחלמפרעסריססגכלססי6רקעלמקוססקכר6,כלערךסקכרסיורםיורם,לכןמייכיס
סמוכריסלבלסליורם6תערךסקכרכפימסוססיוס.וכיוןסלפיפסקכיס"דס6יזוריסירומסטלר6וכן
סקוכסעוכרתלמרפ',וזסנפסקעפ"יסמממכיסהסניךלפניססמכלסיורסיסכ6רס"כמסכימומכל
ךלמרפ'.
סירוססמעכורקליו,ע"כגסעצךסקכרטיי
סוססתכוננתיד6פילונימקמל"5רםזסתנקי,מ"מסמכירסקיימתוסיורםבינויורםוביןזסמתנסעל
מסמכתוככמורס,עפ"ימס"כתכסרמכ"ןכ"כקכוכסריזומקודטתותנקוכטל,ע"כס6יתנקיכפול
סו,6ד6י ל6כפליםתפילו ל 6התגס על מסטכתוכ כתורס תנקו כטללדברי ר"מ,וכיוןסכן6יכ6
למחמסעלססיכי6מרי'סריזו מקודטתותנקוכטל,כיוןדתנ6ו כטל6ינס מקודטת דס6סכילתני.
יכני גדנימק מסמעמס כטלכיון מסתנס כךכמירום .עכ"ל .ולכ5ורס כונת
ולע"ג דלנ6ימק לתנינ
סרמכ"ן ססמטמס כטל מחמתסתנ6י טסתנס6 ,כלקמס 6ססקידוטיןל6יחולממילל6יןכ6ן
תנקי ,דסל6סו6רוכסקידוטין,ו6ססקידומיןל6ימולוקינומקפידעלסתנ6יכלימ6רכסותועונם,
ום6רכמותועונס.
כיוןמממילךל6ימי
וכע"כרכונתסרמכ"ןלמססתנ6יכליס6רכסותועונהכטל ,דסל06 6סתנ6יס6ינורולסקידוםין עם
סכ"ומתנקיגורסמל6יסיוקידוסין,ו6סל6יסי
וקידוטיןממי63ל6יסי'לס מכת,יו65וככלסופן63
יסי'טכ"וכיןמחמתסתנ6יוכיןמתמתטסקידומיןל6יחולו,לכן 06יםכ6ןסיכםסכרחית ס%יתחייב
ככסכת.
כטכ"וגריךלסיותחלותקיוומיןכלימכ"ו,וקיןזסנגדממורסכיוןטפיןכסוכיןכסל6יתחיי
וזסמדוייקכלהונו"כיכי6מרינןסריזומקודמתותנקוכטלכיוןדתנ6וכטלאינסמקודמתוכו'נימ6
מסמעססכטלכיוןטסתנסכךכפירום,והע"ג~hSדמילתנאיכניגד",פירום דסתס6מרי'

ימי

דסתנ6י

פסקידין-ירושלים

קסב

קייםומערסכטל,וכקןנימקדסמעססקייםוסתנ6יקייס,כיוןדמ65ע5ססל6יתנגדלתורסמחייכתו
כסכיו,כיוןד6פילו 06ל6ימיוקיוומיןקינוחייבכסכ"ו.
ודכוותי'מלינוכתום'גיטיןפג6ועמדםונם6תדקומיתסתום'סי6כין 05מגטק"ס6יןסנימו6יןחלין
מחמתסתנ6ימל6תנטלילפקני,וכין  06הגטכטל6יןכנימוסיןחלין מחמתטעוייןסי6 6סת5ים,
וכיוןדככל6ופן6יןסנימו6יןחלין6,מרי'דסנימו6ין6ינסחליסומגטק"מעיי"ם.
%ןבנידוןדירןכע"ממליירט,כין 06כטללמפרעסממתסתנ6יממטילכמכירסזווכיןמחמתסתנ6י
מליירם,סתנ5יקייסוסמעמסקייס,וטיןזס מתנם על מסמכתום כתורסכיוןסמ 65ע5סותחכולס

ל6ופןסכןל6יירם,וכמוטסקטססרמכ"ן.
סיכ
6ל6דמסתכים6יןכ6ןתנקי6ל6דוסעניןטלחון ,דל6נזכרכחוזםמוסתנ6יל 6כע"מ ו%תנקי
כפול.וטפילוכל6סטעסמלמתפסעלמסככתוםכתורס,וכמוסכתכסרמכ"ן.
(וכנידוןסתמכ"ן b~oמדברכע"ממליורים6,יןזס מתנהעל מסמכתובכתורס,וכמוהכיקרנולפי
סרמכ"ן)
וכ"כסרמכ"סכפ"ומסל'קימותסי"דוכסל'וכיסומתנםפ"גס"זמנסכדיניממונות5ריכיסתנקיכפול
כמוכגיטין,וטעמוכיוןדמתנ6יכניגדוכניר6וכןגמרי'לסוסתסממוןסו6.6כלדעתסרי"ףכתמוכס
ם6ין5נו5ריכיסכממוןתנקיכפול,וכ"כסרסכ"סכפרקיםנומלין,וסרמכ"ןנתן טעס%וריססדפנן
ל6קיי"לכר"מ6 ,ל6דכגיטיןוקיווטיןתייפי' "%מלמתמיר מתקנתממוללכגיטין עםכ.ומסכימו
ס5חרוניסעמו .וכתב סתסכ"ןסי'5דם6ע"פטליןתנקיזסכפולo"thתנקוקייס דכממון ל6כעי
דקדוקיתנקיכפולוליכי
ןרחם 6%דסרמכ"ס.עכ"ל.

ערעורהמוכריםעלהפסקדין
לאחר מתן פסקהדין מוערך הקברזעייך למרפ' שכל הירושה של הקונה ראובן עברהאליו,
ערערו המוכריםוטענו שמרפ'אינויורשבכלל.

דלוייתהערעור
סמוכריס6ינסכעלידיןלערער,כיוןטכעלסקכרל6סיסגרם6יןלויורםיס,וכיוןטים %יורטים מס
למוכריםכעניןסוס.סכי ס0טוענים פססיורמים?וסרסככ"כלג6קריכיס לרב6יריכר6כיןטכיכ
וטבקדיקלם,רכלידיכר5כין 6מר6נ6קריכנ6טפיוהסוףגכר6 6מר b)hקריכנ6טפי,לסוףקודי
לי'ד6יסוקריבטפי6,וקמ6רכחסז6כידיי.ומסבתום':וגירסתר"חנרמסלר"יעיקר ד%גרסלסוף
קודיגי'bShגמרפססולסקוףפייתימסדיד6יסוקרוכי',ול6גרםקרובוסטפפויק ,דל6סיומעידיםפרכלידי
גכר5ל6סיומכיריס 06סו6
גכרbSb,6סיומעידיסמרכלידיקרוכופי'
קרויוהי'טפי
סיסקרוכו16ל6ו1ל6סי' %טוס קורכ8וכו'.עכ"ל.סרי6ףמטועןהסוףגכר6מסוףקרוכטפי,

עיי

ממונות

קסג

וממילך רכסידיל6ויורםהו ,6ועודטועןמהיךיורם ,ככלז6ת6וקמי רכ חמדךכידי' דרכלידי,

ומערעורמלססו6גכר6ל6וכלוס,ט6דסזרממערערערעורודכריסבטליםסם.וכןכעוכד6דמריבר
i)D~bכ"מלטכמירדלנכסימכיועיי"ט.וכןפסקכטו"עכבגסססי'רפד:מיססו6מוחזקכיח
דטסו6
קרוס במתוקין6נויודעיםקרוכיותרממנוהריזהיורטוול6חייטי' טמ6י
םקרוכיותרממנוכלזמן
טל6יודעיס.וסוךמתמוכתהרק"םכללפוסי'ט,ועיי"םככיפורסגר",6דהל06 6יםקיוכייתר
י
נ
מ
מ
סריOrמכ6לקחת 6תסירוטססו66דסזרוקינויורםכלל ,מ"מ6ין6ף6חדהיוכללערער,וכיחדין
6ינסנזקקיסלגמועטוסערעורh~b.דקמסרמייתסגר"6מס6דמריכר6יסק,רמססי'כןוכודאיל6
יכוללסיותקרוכיותרמכן"51,ע.
לכןדכרפטוטדערעורהמוכריםהכליפלספיסס,מיססטיערערו,וכי ססטיעניסטסםקרוכיסטפי.
6ךמ"מטלכי"רממורידו 6ת מרפ'לירוססהיו5ריכיסלכרר 06סו6יורט,ולפיממסמכתבוכפס"ד
טסותיורם כנר6סמתכןפיררו,וכיוןטהי' מעטםכי"רדעדיפימעדים6,ין6נו5ריכיסלחכוםכלל.
ותפילונימתכמומכתבסמכי"טח"כמי'קעגדכזמןסוס6יןלנוכללדכידינאכתרכידינאbSדייקי,
וסוכלודיורי
וכס"תסי'יט ,ה%מכ"יחולקעליוכ6כקתרוכלסי'יד.וע"ככפ"ת.
6כלכרמןדיןhSO,כמעמהבי"דמלביתסדיןס6יזוריכתובכפירוטסכלסיורסיסכ6רס"כסילקו6ת
'מרפ'6ל6 6לסזרול6
ע5מסמירומתסלטובתמרפ'טסותיהי'כמקומםלקבל6תירוטתס,ול6יסי
יורםhSO ,סיורםיסכ6רס"כ ססודאייורםיססס,ומססענירו 6תכוחםיכ
למזכויותכירוטס למרפ'
סזס,מסי
םלנולפקפקכוססמרפ' %יובללקבל6תזכותירוטתסגסכערךסקכר.וזסמסמנוגעלנו
לבי"דמלני
6.כלמסמנוגעלמוכריסל6וכע"דסו6ככלללערער.
וכןמסמטועןכ"כסמוכריסטכיתסדיןהאיזוריאמור ~טל6ת15הירוסס,סכלסכליסהו,6ד6פילו 06
מרפ'ל6וכןסו ,6מעמסבי"דמלסירוטסקייס,כיון טכלסיורמיססילקו עומס לטובתו וסס ל6
מערערים,ודקימעכסכי"רקייס.ופרור56ליטל6יבטלו מעטסכי"דמפסס.ופס"דמסו65ע"יכי"ד
סלנומרירוסייס.

