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טיתדיןירושלים
לדיש ממוצתולנירוריוחסין
תביעתהחזרכסףששולם תמורתעיסקתמקרקעין,
ותביעהנגדיתשלאונאהבאותהעיסקה
ציצלע"לנטץקט~ל

תיק ממונות טש' - 121תשם

ציהל

משא החק
א ,סוחר נדל"ן קנה וצנף דירה עם מילף קרקע זא2וח2יה21 .חוזה פורזצ ש"נצחיר עבור מילח
הקרקע שתחתהדירהתלוי באפשרותגישה מחצר אחורית שלהבנין אל אותהקרקע ,שאםלא
ימסורב'לא'אולמי שיבא מכוחו מעבר אל הקרקע בתוךזמןמסוייםיהיה מחיר הקרקע פחות
בסכוםמסויים .טועןא' שכ' לאסידר את המעבר בחצר.
משיב ב' שהבקשה לסידור דרך גישה מהחצר האחורית לקרקע לא נועדה אלא למי שצריך
יהיהלהגיע לקרקעמבחוץ ,שזו תהיה הדרךהיחידה להכנס לשם ,אבל אםיקנה את הקרקעמי
שישלוכניסה מתוךהבנין ,כפי שקרה לבסוף ,הואיוכל להכנס למקום מתוךהבנין ולאיהיה
זקוק לדרךחיצונית מהחצר ,ואדרבא ,הקונה שרכשלבסוף את הקרקעכללאינומעונין לפתוח
דרךחיצונית לקרקע.
ב'תובעבתביעהנגדיתביטולכל המקחעל חלקת הקרקע שתחתהדירה בגלל הונאהוהטעיה.
הואטוען שמחצית מהקרקעעדיין רשומהעל שמו ,וכמו כן מחזיק בהפרש הכסף של מחיר
הקרקע בסך  ,17.000$והוא מבקש לבטל המקח ולהשאירבידיו את מחצית הקרקע שעל שמו
ואת הכסף שהוא מחזיק .לטענתו ,המוכר האמין לא' שמחירה של הקרקע אפסי משום שאין
אפשרות לממש בהרווחים ,וע"כ מכרלו אותה במחיר ממוצע של  10$למ"ר ,והיטה את לבו
סול המוכרלמרכיביםאחרים שלהעיסקה ,בדירהובגג ,שתמורתםהיתהמשמעותית .תוך כמה
ימים מביצוע העיסקה ,מכר א' את חציה של הקרקע במחיר גבוהפי  .6טוען ב' שאמנםאין
הונאה לקרקעות ,אבל דעת הראייש שיותר מדמי חציהיש הונאה בקרקע ,וכאן ההונאה היתה
פי כמה פחות משוויה .ועוד,כיון שא' הטעה את ב' במחיר של הקרקעע"י שהסיט את לבו
למחיר שליתרמרכיביהעיסקה,והצניע את המחירהאפסי שלהקרקע,יש לבטל את המקחגם
מדין טעות.
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משיבא' שאמנם הצליח למכור את הקרקע במחירגבוה ,אך בזמן הרכישה לאידעשיצליח,
ולקח על עצמו סיכון .ושוויה של הקרקע בתוך כל מרכיבי העיסקה היה כפי שאכן נקבע
ביניהם.
העו"ד שאצלו נערכה העיסקההעיד בביתהדין שמחירהעיסקה קבעוביניהםא'ואביו שלב',
שהוא סוחרנדל"ןותיק ,ושניהם באו למשרדוכדי לסכם את הדברים בכתב .לקראת החתימה
הופיע גם ב' וההוא היה הבעלים הרשומים של הנכס .הוא מעיד שמכירתמילוי קרקע מתחת
לבנין הוא דברהמצויביןסוחרינדל"ן ,וכךהיהגםבזמן שנעשתההעיסקהביןא'לכ'.
הקונה האחרון שלהמילוי שקנה מא'מעיד בביתהדין שקנה את החנות שלו -שמעלהמילוי
המדובר -מאביו שלב' .הואהיה בטוח שגםהמילוי שלו עד ששמעעלהעיסקה עםא' .הוא
נשאל האםידועלו מההיהשויו שלהמילויבשוק ,והוא השיבשעפ"יחוו"ד שלשמאים ששאל
לפניהעיסקה,היהשווי הקרקענמוך בהרבה ממה שדרשא' אךהואהסכים לשלםמחירגבוה
רקכדילמנועמקונים אחרים להכנס למקום.
צדא' הביא חוו"ד שמאי מקרקעין שתומך בגירסתוכי מחירהמילוי היה עשרות מונים ממה
שנמכר .צדב' אמרשיגישחוו"דנגדית אםביה"דיפסוק שיש טעם בדבר.
ב' נשאל מדוע המתין עדלדיון זה ולא תבע מא' את ההונאה במשך כמהשנים ,והוא השיב
שלא רצה להכנס אתולדינאודיינא.

פסקדין
 )-3אברהםדובלוין ,אב"ד

עלב'להחזירלא' את ה.17.0008-

()-יהושעווייס

 )-3שמואלחיים דומב

השאלותלסיון
א .האם אומדנא מזכה את המוכר במחיר מוגדל למרות הסכם על מחיר מופחת ,כשהמוכר
מוחזק בכסף.
ב .האםיש הונאה לקרקעביותרמפלגא.
נ .אםאיןביטולמקח ,האם עובר המאנהבאיסורלאו שללאתונו.
ד .דברשאיןלוערךידועבזנוק ,האםישבוהונאה.
ה .לא תבע הונאתו זמן רב ,והוא מוחזק במקצת הכסף ,האםיכוללטעון הונאה לכל הפחות
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בכסף שמוחזקבו.
ו .הונאה בשיעור שאין הדעת טועה ,האם יכול המתאנה לטעון שלאידע ,או שאנו מניחים

שידעומחל.
ז .קונה שהטעה את המוכרבשויו של הממכר ,והמוכרהאמיןלו שהוא שוה הרבה פחותמשויו
האמיתי ,והסכים למכורלו במחיר מועט ,ואח"כ התברר שהמחיריקר בהרבה ,האם הסכמתו
היא בגדר מחילה בטעות ,אולא.
ח .מכרלחבירו דבר במחיר נמוךמפני שלאהעריכונכון ,ואח"כ התברר ששוה הרבהיותר,
האםיבאי המוכר לקבל מהקונה אתשויוהאמיתי.

תשובה
א.כטויתרדכ"זח"כסי'תקלח:ול6מינעי6לפימ6ידפסקסר"6ט(כתוויכללסחמ"כגוכללעתסי'
6וסי'גוכללעטסי'6וכללקוסי'ו)ו6זלינן כתר6ומדנ6דמוכח ,דפסקכרב 6ת6כטבועותלד 6
וכ"כ5ג 6ד6מרגמלס6ותרכיןסגמליסונמ65גמלסרוגכ5ידוכידועסוססרגו6 ,ל6תפילו לדעת
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ממון6יןמו5י6ין פי
6ומדנ,6דסמו5י6מחכימועליוסר5יס,מטמעטלסתזיקכןממזיקיןעלפי6ומדנ.6ועי'טו"תמסרם"ס
ח"6סי'קלכככי5ורסרדכ"זד6ומדנ66ינסעדיפהמרום,וכטסטליןסולכין6חרסרובלסו5י5ממון,
י6ומדנ6,6כללמחזיקסולכין6תרסרוכוס"ס6מרס6ומדנ.6
כך6יןמו5י6יןממוןעלפ
וכגד"וממסכימוכמוזםטמחירמקרקעיסיםכמכוסמסוייםעםדרךגיטםמסחיר,ו6י5כלידרךגיטם
יסיסמתירספחות,ומקונסככרפילסלמוכר6תממחירממוגדל,וטועןממוכרמעלכופן ~Ofמתסיכ
דרךגיבסמתוךסכניןעלמול6סיסמורידכמחיר,י6דרכ,6ממירםטל מקרקעגדללעיןסיעורע"י
מכירתםלבעלגיבספנימיתלתוכם,סרי ~עגתויםכדבר6ומדנ6מוכחתלגכיסמחירכניטללססכס,
וכיון מסוק מוחזקככל סכמף ,וס6ומדנ6סי6ל6וקמיממונף6,זלינן כתרס.ועי'לסלןכדבריידי"ע
סגרי"יווייםטלסלכסכניד"ד6יןלטנות 6תסמחירטסותנסכיןס5דדיס עלסמך5ומדנ6כזו.
ב.כגמ'כ"מנו 6פויטר'6מימונוס6יןלמןביטולמקחיטלמס,ר'יונס 6מר6סקדטות,ר'ירסיס
6מרכקרקעות,ותרווייסומטמיסבר'יוחנןקמרוסונ5ס6יןלססכיטולמקחיטלסן.וסכיךסרי"ףמס
םלססכיטולמקת,וסרי"ףעקמופסקוקין6ונ6ס
מחלוקתסר6טוניס 06כיתרמטחות16כיתרמפלגךי
לקרקעותכלל,סכןמכררכנממןדסו6כתרך,ו6פי'טוס מ6סכמ6תיס.וכ"פסרמכ"סמכירםפי"ג

שסב

פסקידין-ירושלים

כ"חוסוייעסי'רכזסעי'כס6 .כ3תוס'כתומות5ח 6כטסר"תוכעס"מ כ"מ טסכממו(עי' המגות
הרמכ"ןמסכדעתמר"ח,ועי'פי'סריהכ"מהו'5סגר"דדומכעמ'קיטכססס'הנר),ותום'P"sידכ
וירסיססי'קכזפסקודליןסונ6סעדפלגך6,כלמפלגךוטילךמיקריכיטו3מקחויהלפס.וכ"פהר"6ס
מססי'כ,6וטורטסכסמו.וכ"פהרמ"6נסו"עמס.

וכטעםמהלכהם6יןהונ6סלקרקעותכחכותוס'כ"כ 60ככטסר"ימקין סטעסמטוסדעכיד6ינס
דזכין6רע6כיתרמכדימוויה,דביריהימעטוגסעכדיסומטרותדל6מיי
ךכסוס6יטעמה6,ל6דגזה"כ
הו,6מטוסדכתיכמידעמיתךדכרהנקנהמידליד.וכ"כהרמכ"סמכירםטס6.כלסרמכ"ןעה"חפ'
כהרכתבמעטוהקרקעותלפימססת6סכסס6פי%כיתרמפתותמחי,%כמוססו6ממילהנמט~לין
נפחותמסתות,וכ"ככחינוךמ'מ3ז מדעתהכריותטל6למנולאוכלסיתירה מטחותכמטלטלין6 ,כל
כקרקעלפיטהקרקעדגרקייםלעולם,דרךסכריותלמחולכוכלסוגלה 6מרכלקחוקותו,וכעין מה
"ולחז"לכ3דרךסהפלגס טהקרקע דכרסחוסכלכסףסו,6ועי'כהגמ"ימכירספי"ג5ות ד כטעם
ההלכהם6יןהונקהכקרקעלפיטהקרקעותהו6וכרהסוהכלכסף,כד6מרי'ככ"קידכועוד.ועי'
וטכההןסי'כה(דף מט")6ם5ייןכהגהותרעק"6לטו"עסי' רםמעיי סלפי דעתתוס' מסס6ין
הונקהכקרקעהו6מ5דגזה"כוגסכקרקעי"לטילינ
ומוחל6,%ךלפי דעתסרפכ"סורכינויונה מה
ט כרכר מסוס דקרקע דרךלמכורכיוקר 16כזולן Sn1DI
טמיעטסתורההונקה כקרקע ,טעםי
6סכןכיקרכסכנתהגזס"כדליןלמןסונטה,טכ6מת6יןכ6ן
ההוגפה,ועי'קה~תיעקבככורותמ"י
קבוע,וגזה"כהו6דליןמחירםקבועעפ"ימנסגיסמוק6ל6כל
מ5י6ותהונ6סכיוןדליןלסס
י
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מ
מ
דמיסטפסקעליו הלקחהזה,וסודמיו.ד6יס"דדהגזה"כהו6הלע"פסיטכ6ןהונקה המקחקייס
5"61להחזירמהטווינה,ד"6כ6יןהקרקעטוסכלכסףרקטהמוכריכול%מוםכמריסההמיגנוכל
כסף"6,נהלוקמיכוללרמותולהסיגמקרקעככלכסףע"ירמאות6,כל6יןזס"פוס"כלכסף,לע"כ
מטמעמכןסו6הגזה"ככקמתטטוויותסקרקעקינועפ"יממיריסטוק6ל6כפימסססוסכסכיןהלוקמ
וממוכר (6מנס כתום' כ"כ מנ"ל מכו6ר וכמנס גזה"כסי6ם6ין סונ6ס כקרקעות ,מ"מים מחיר
ם %סכיטולמקחכטוה
לקרקע,וסדמיסראיה).ועי'ר"מכ"מפס(הו'5סנרד"דעמ'קכ)טכתנם"6תי
מגסכמ6תיס6,יךאמרו הקרקעות דכרהטוסכלכסף,סרי גס סקרקעאינוטוסכלכסף.ומדגרי
סר"חנראהמטעםססוכריסס6פי'מוהדינרכקלףל6בטיל,הו6לפי טהקרקעטוהכלכסף.וכדעת
םכיטול מקח"5,לדמוכר סמה ם6מרו מקרקעטוסכל כסף הו" 6על דרך
הר"6םמכיותרמפלגךי

י
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ההפלגס"(כלטוןמחינוך) ,וסכונה טטוהלבעליה הרכסיותר מערכה6 ,ך מ"מ  06הונה 6תתכינו
ככפולמערכה,חטיכ מקחטעות16.מהרשיםמפרם סטעסכהרמכ"ןסהו6מדיןמילס,וסכרהרב"ט
טעופלגךמחיל,יותרמפלגךל6מחיל.
ולהלכההכריעהם"ך סם מ"קיזומו"מסודהעירכסרי"ףוסיעתו,ואיי
ןלתטו'רסד"ססי' נחדהוי
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טפיק6דדינ .6וכתככחי' רעק" 6כמסמסרי"ט ח"כ חו"מסי' כומסריי~יתס5יכלל1סי'נכ
ומסריכ"לח"6סי'קם,דמטפיק6ודינך6וקיולחזקת מרbnr)6וכטל המקחנועי'מו"ת עטרתטלמס
לסגרם"קS"5fמ"6מ"עדמפסקכעניןהונקהכקרקעותיותרמפלגךדמעמידיסכחזקתסמומזק,ול6
סכיךדבריסרעק"6כססה6תרוניסוכטלמקח).
(ועי'כמהרי"טם5יין סרעק"6סכתכ טמספק כסלכם 06כהרי"ף 15כר"תמעמידים מקרקעכחזקת
מר,hnO6וקיןמעמיייס סקרקעכחזקתממוחזק.ועיי"טטסקססכיוןתודלי מכר bSbדספקדדינ6
סו,5לימך6רע6היכףדקיימ6תיקום,פכןר5ססרסכ"סלומרכהסיקדפרקהזקתכההו6דגמיןולמים
ליסלרכךוכו'ו6מרינן סלכת6כוותיס דרכך bu~b3היכףדקיימ6 6רע6תיקוסכידסממזיקכס,
וכחכוהתום'ולדעתוקריךלחלקכיןספיקהדממונ6למפיקהדדינה,ול6נסירה6ל6דתרוייסוכימדדי
ניגסוומוקמינן6רע6כמזקתמר.hnp 6ועיי"םטסומיףhna1:תאמרסריסונ6סטעמך~יטולהמקח
ומדיןגזלהו ,6כד6מרכרים פרקסזסכ ,טעמך דכתכ רחמנ6ל6וכגזלו%וכהונ6ס ,ממוס דסונ6ס
מדעתיהיסיכול6הקפידםתורס6b~hמטלטלין6,נלעכדיסקרקעותומטרות6יןבהןהונ6ס.וססת6
ממפקקלן6יכפלגך6יכ6הונקהרכלכיס6יל6מחילקינים,נימךהואילוהקניןקיי
םומספקךלן 06
נתכטל מטעססונ6סזו %מנטלינןמכירם מספקוכו',ד6יןמעטיומתכטלין bSbסיכ6דכרירלן
ןוכו'.
6ומדנ,6ה"נל6מכטליסמעמההמכירההיכףדל6כרירלןהסונטהלומר"hnD~bדהכיל6זכי
התם טעמך ממוס ד6ס 6ית 6מו"ללפרוטיוכל סל6פירם דכריס טכלכאינס דכריס6 ,כלסיכם
דה6ומדנ6כרורסוידועס6יןגריךלסתנותולפרם,דמילידמוכחיוכריריהוודכריסוכו'.והכףכנ"ד
יל6נקנה המקחכללכיוןדוכןמאתןכמאה,ביטולמקח
מספקכעיקרהמכירם6סנתקייס סמקת6
מההיה סעת5סויוכו' ,ומעמד קרקעעלחזקתווקימורל6נקנס,ומניססיכוליםלמזור כססלאלתר,
ע"כ.

ומהמכתבסמסרי"ט דםכרתסכיטול מקחכסונ6הגדולםסו6מטוסס6ומדנ 6ד6דעת6דסכיל6זכין
לכאורהדבריוסותריטלמם"ככחזו"6 6כסע"זמי'גו 6ות טדכיטול מקת וטענתמומיןאינו ממוס
6ומדנ6דמוכחותמיככתנאי6,ל6דיןסו6כקניניםדכעליסכטיםכמקחohllbגדולס,ור6יסמכ"מנו
כדכריסטליןלפסהונדס6יניטולמקחי
םלסס.ועי'קוכןזכרוןיסוטעעמ'סנטמסגרתןכורדי6נסקי
ז"5ל.וממעתימככ'סגרכ"םסלומוןשליט"א מר 6ד6תר 6דפ"תוראםימיכת נמלתדוד,חי"לכסכרת

סחזו"6הי 6ככל סונ6ס ממבטלת סמקתכגון לסכרת סגמ'כיתר מסתומ ,ם6ף כקרקעות1~hcלמן
ם כהסכיטול מקח,ם6יןזהמדין 6ומדנh~b 6דיןכקנינים טהסונ6ס מבטלת המקת6 ,כל
סונ6ה,י
להלכסם6יןסונ6ס כקרקעות6ל6כסונ6סגדולהטלמ6תיסכמנס,כוססכיטול מקםקינומסוסדין
כקניניסטכעליסכסים כססהונדס,אסרי עדפלגך6ין המקחכטל D~Dhמסיתה כעססונטהb~h ,
ססכר6סי6מטוס6ומינ,6דכיותרממלגזןל6מחיל,וזוכוונתהמסרי"טודפח"מ).

שסד

פסקידין-ירושלים

וכנד"דטסמוכרטועןתנתקנהפי כמהמגוייססל מקרקע,מכיוןמסקונסמסתיר ממנו 6תהמידע
הכעלחנותככניןרולסלקנותםכמחייגבוסכמרכסoh,נכונססטענסוסיתסכ6ןסונ6ס6,ע"פם6ין
סונפהלקרקעות06 ,נת6גסביותרמחליהסרי פסק סרעק" 6לסקססמעמידיס 6ת סקרקעכחזקת
מר 6קמ6וכטל המקח6 ,ףכ6ן606 -כן ל6סיחהמתילם עלסהונ6ס כממתנתזמן כה ר 3עד
~ביעתה,ועי
ילסלן-ס"ה6 .ך  06נקמרטהיתהכ6ןמחילםעלססונ6ס כהמתנתזמן כס רב עד
לתכיטס,כפימיכו6רלסי
,נר6סם6ין 5טלממכרמטעססונ6ס.
ג .כתבהט"ךסי'רכזס"קנ6כמססמסרם"לד6ףד6ימעיטוסנימדין6ונ6סמ"מל6גרעימ6ונ6ת
דכריסוגניכתדעתוככלל %תונו6ים5תלחיומןוכמומיתכ6רסי' רכת06 ,ל6טסמוכרכעלמול6
ידעמסונטתו,ט"כ.ועי'תי'רעק"6טסטנחלקוסרמכ"ןכפי'ההומםויקרץכסידוסר"6הבס'סמינוך
מ'(r~aועליותדר"יכ"כעזכ)עסתוס'רפ"סדכ"ממoh66עוכרכ%ו,ועי'פת"מסי'רכז.6p"D
יפנייכ"מנו6ומג"ח
ועי'6כןס6זלמכירספי"כס"6מדייקמסרמכ"סם6פי'קימורל6ו6יןכסן,ועי
מ'כלזוקונטרסדבריסופרים(ירוםליסתסנ")6מבעלסמקד"דנעמ'ק5כ)כדעתו.
ןקרקעלמטלטליןסו6רק
וכתםכמערייסרס"ספ"סכדעתסרמכ"ןוהחינוךרמסדגלירממנ6לחלקכי
56למקרץהכתוככלוקתם6ינסככללחזרתסונ6ס6 ,כל56ל מקרץ ד6זסרלמונות%מתילהל6גלי
סק6י ממכרקרקט.ונסתפקכעלמכרכת
רחמכןלחלקכין קרקעלמטלטלין,ו6דרנ6עיקרסכתוכ"
טמו6ל(כקוכןזכרוןנ5רמטעיעמ'מע)כדעתסרמכ"ןעה"חדכקרקעות6יכ6ל116ל6תונו 06ממיכ
ל16ם6יןבומעסהכמוהונקתדכריס,כיוןוקיןכ6ןלקיחתממון,מסרינתמעטוממזרתסונ6ס,וסוי
דמימקח16,כיוןדטכ"פכ6ע"ימעמהרקונהסמקת,חטיכל6וטיםבומעמס,וטי'קונטרסימעורים

כ"מפעורככ.
עככרכמעתהעימקסמניתןלמכור סקרקעכמחירמופרז
וכנד"ד06 ,נכונסטענתהמוכרמסקונסיי
%עלמנותממוכס,סריגס 5עתסמוכריסס6יןסונ6סוביטולמקח כקרקעכלל ,מ"מלדעתסרמכ"ן
םכדברוליסורל6ו6 ,ך 06נכונס טענתמקונס טכ6ותס כעסל6ידעמניתן לממסעכור
וסמינוךי
סקרקעממירמופרז,ורקלקחעלע5מוסיכון-גירסהמנתמכתע"יעדותמקונסהקמרון,כקמורלעיל
סריככוס6ופןכתבסם"ךם6ינועוכרעלליסורל6ו.ך6ונ6ס6ל6
ד.כתככתטו'סר"6םכלליגסי'כ,וסוכלכמתנ"ךדיני6ונ6ססי'כד:קומר6ני1ל6איי
כחפןגולמיוידועים ונתקנס כסומא החפן6 ,כל כמכירת 5למנוע"6ס סל% s~pםייך סונ6סכי
ס6למגוע"6סממתניתלפיהזמן,פעמיםסותטיססרכםוכו'.ועי'כיחינתק"16ממי'קחטמטעסזס6ין
סונ6סואתרוגכערבמחגסטערומטתגסככלכעס.וכתטו'מסרסז"ססי'סע"וומי' טעטכתככנידון
ר6וכןממכרלממעוןחלק מקרקסמחופריןממנםעפרותזסכוכסףכעדסךק5וכ ,ועתהרולסכמעון
ימו 65סזסכ מעטסו .6וכתכ סמסרטד"ס ד6ף לדעת
לכסל סמקם כקמרו"נתקנסיותרמפלגיו,כ

י

-

.-

-

-

ממונות

שסה

סרוקםור"תמיםסוג6ס כקרקעמיותרמפלגך,כנד"דסכלמוריסדליןבוסונ6סכיוןדכטעת ממכר
טניהספינסיודעיסלמו65סזסככמסיסיםohרב6ומעטhns~bl,דעכינחתיוזבני.
לפי"זככד"דססמוכרכ'טועןטמעילסhSסתעסקוכמכירתמיקיחלליסטלקרקע,ול5סיסידועלמס
מחירלוס,ומקונסטועןט6יןלמסמחירכבוקכיוןטסעיסקסכרוכסכסיכון,כימייימרמניתןיסיס
לחפורמתחתלבנין,ו6פי'obיתפוריתכןהיעקרוקותוסטרמיססמוממכיסוכו',ונמ65מניחמעותיו
עלקרןסמכי,וע"כ6יןלססמחיר,וסודקיל6מחירגבוס,נר6סטסדכררומס לקרקעטלעפרותזסכ
ולד"רמממירו ממתנם1~haלוסונ6ס6 .ךלדברי מעו"דמסעידכפיתסדיןמקייסטוק כקרפסוחרי
מנדל"ןלעימק6ותמלמיקיתלליס כקרקע ,וגסלפי חוו"ד ממקי"ס5יג ממוכרסיסמחיר לקרקע
םלקרקעכזוסונ6סביותרמפלגך.
ומתירססיספיכמסיותרממסמקבלמסקונס,סריי
ה.כתכסם"ךמו"מסי'כזס"קסעפ"יתסו'מסר"יגןלבספר6כללנסי'קם,ותמו'מסרי"טסי'5ג,
ותמו' רמד"ססי' קעס ,מכקרקע וכחזקות דקרקעקינויכוללמזור 6חרסיעורדכדי שירקס לתגר
וקרוכו.וכתבכחי'רעק"6מסכיקורכונתסט"ךלסוכריסדכפלג6חוזר06 ,בסססמוכרכדילסר6ות
לתגריס6יכוחוזרכיוןדגלוי ועומדיכוללסר6ות ,לע"פטכמטלטלין פסקכטו"ע מס מע" תריכול
סמוכרלהזורלעולס 6ף 6חרטיעור ~Orכיוןדלתנימטלטליןטסינויודעדמיזס ממכר עדשירקס
כמומופנמכרכשוק.
לפי"זכנד"ד טסמוכרל 6תכעסונ6סזמןרכלחריסמכירס ,וככר עכרסומןשירקסלתגרולקרוכו,
קינויכולעודלתבועססונ6ס6 .מנסכיוןססמוכרמוחזקכחלקממכסףסלמלוקח,ולטענתוגסמחקית
מקרקערסומסעדייןעלממו,י"לעפ"יממ"כ כסגפן כ"מפ"רסי'טוכטסמסריטן כמס מ"רכרוך
י5חקמריננמכורק,וסוכךכט"ךמסO"Dד,וכפסקיריק6נטיסי'טפר ,ד6סנתקנסלוקםועכרסזמן
טיר6סלתגר06 ,עדייןתלוקחמוחזקכמעות ,נקמן 5מרל6נתרוויתיכסונ6סכמיגודיכוללומרלו
נתתילך.ועי'דו"חרעק"6כ"מ מטכמס"סמוכרמנת6נס06 ,סיסמומזקיכוללחזור6ף6חרטמסס
כדיטיר6ס.מן 6מנססם"ך נם6ר מס כ"5ע עלדברי  ,b"aooוכק15ס"ח טס p~Dג כתכ דממתימת
ספוסקיס משמעדקינוגלמןכמיט,מסוסדחזקסמחל,ומו"למיגו כמקוסחזקםנועי'מו"תעמודי6ור
מי' קח פהקמס על סק5וס"מ דס6קיי"לד6מרינןמיגו כמקוס חזקס,ותירןממיס דסכ6סוימיגו
דסעזס,ועפ"יתומיססי' עתP"Dח.ועי'מחנ"הפל'מכירסדיני5ונ6ססי'י6 ,0ךככרכתככפת"מ
מס p"Dכפמדכרי סנתס"מ מס ססעתיקדכרי סם"ך לסקס,וכןמדברי סמער ממפט פסופלפולה
 ,משמע סדעתסלסלכםכן.ועודסכיךמש"ככסער ממפטמסb"ps~1
חריפתךפ'סזסכמי'כ6ותי
כדו"חכ"מ מטכסנ"צוכיהמקיר f"s~jbמי'5גטי"דופו"תמסכנותיעקבחו"ממי'נטם6ףכמקוס
דליםליסמיגודפרעתייכוללמזורכו,ול6מטעמיסדסג"bSh,6כיוןמסוקמומזקכמעותיכול5מר
דלכךל6חמםלחקורעל16נ6תומיד.ופכ"נמסממל"ממכירספט"זמ"ג.

שסו

פסקידין-ירושלים

ולפי"זכנד"דמהמוכרטועןטנת6נהוסוףמוחזקכמכוסמל008פ,17.י"
למיכוללתכועהונקה6פי' 06

עכרסומןסיכל להרקותלתגר ,וכמומהכריעוה6חרוניסמסכיך הפתיםלענין קונס טנת6נהוהיה
מוחזקככפף.ועי'להלןכרכריסגרייוויי0סליט"6וכתמוכה%כריו.
ו.כעויתסר"6םכללקכסי'דנטללסריסם:ה6ד6מרינןכפרקסזסכנכמוכרלעולסמוזר ,עדמתי
יסיםזס.ועוד 6פטר סה6דסדחוקלפימעהוימכורמוססלעכדינרמפנידמקווכטיזדמנו מעות
יחזירממקח.וכסוףסתמוכסכתבסר"6םד6סSt5rכמכירתויותרמכדיסהדעמנוטהבניכרבמפני
יידעוממיל.וסוכךכטורסי'רכז.
דחקוסוקרך*לזלקינויכוללחזורכ
וכתבכמחנ"6סל'מכירהדיני6ונ6ססי'יטעפ"יסגמ'ככ"מ 560דסונ6סל6הייך6ל6כטלקידע
דליהוכו'.
הממ6נס ,וק6מרטס מהלסונטהתכן %ידעדממיל ,תקמרכרכיתדיועומדעתוbpיסי
י%נין ס%ודהונ6ה,דקינו6ל6כםל6ידעסמת6נס).וכתכ
נועי'חי'ר'מקיר ממתהטסדהנמ'סייר
הממנעןוכלסיכךדהויככדים6יןמדעתטועס,דניכר~s
sדל6ממוסדל6ידעסו6דק6עכיד6,ל6
ידעומחלfb,ודקימתנםסו6דיסיכליה6,כלכלסיכךדמיככדימסועתטועםנועי'טו"מגלי6מסכם
ח"6מ"כ6ותתטככדים6יןהדעתטועהסייגומחניולילך),ליכ6הוכחםדממוסמתנההו6דיסיכ
ליס,דממנידעתוסיהלתכועסונ6תו.וכ"זקינו6ל6סיכךדססוג6סהויטחות דסמקמקייס6,כל6י
הוי6יותרמוסדמויביטול מקח ,ל6מ5י*מרסכי,ד6פוכי מטרתך למהליסלמיעכד.עיי"ם.וכן
מכושר כנתס"מסי' רסד  p"Dח דכססמקחכעין6יך 6פפר*מר דדעתוסיסלחזורוכעכוע וקטל

*

המקח,ילמההיה*לקנותמקורס,עיי"ם.

ולפי"זכניד"דn)swSaהמוכרהיחסכ6ןסוכ6סבסיעורגדולמ6ד,כיוןהנתמררטמהיר מקרקעסיס
עטרותמונים ממסטמכר,ת"זככדים6ין סדעתטועה ,כפרטל566לסוחרנדל"ןכדוגמתשכיוטל
המוכרמניסן6תהמו"מלמכירתמקרקע,כזהכתםסמחכ"6דכיכרלכלדל6ממוסhSNידעהו 6דק6
עכיד6ל6ידעומחל,וכודאימתנההו6דיסיכליס.
ז.כטו"תמסרי"קסורםקי6נם6לאודות6מדמןס6חיסהנתפטרעסט6ראחיולפטורחלקומירומת
6כיוכעכורסך מהכאמרמיהמכורםל6היוסנכסיסמרוכיסכאמרהיווכןקמרו*קמיוhScהיו
הנכסיםמרוכים,ועלזס סמךופטר 6תמלקולקחיוכהכיל דכר מועטלפיממגיעלחלקו,ומוםנודע
מהיוסנכ0יסמרוכיסומסיהמגיעלחלקוכמעטכפלייססמהסנמפמרעםשמיו.וסמיכסמהרי"קדור
פמוטם6יןכ6ותס פורסממם,פסרי מלכס לווחתסי6כימר6לרכלקניןוכלמחילה כטעותחוזרים
וכו',כיוןד6יכ6להימליונטעותסיה,ו6ע"גדהוהמילתך ד%ענידיקינטילמטעי ,דמסתמ6היה
*
*דעוכו',כ"מ סכ6ססטעוסוקמיו כלמרסמל6סיוסנכסיספויס כמעטהמ5י ממהטהיופויסוכו',
יכ"סד6ומדנ6דמוכחסו6ס6ססיסיודעטסיוהנכסיסמרוכיסכלכךמל6סיהמוחל,
ולע"גדקכילזוז
ד%עכידקינםדמקלמגמל'6וכ .6ו%מכעיר 06יתכררPnbcסטעוסוכסךהככסיס6hSb ,פי'מן

ממונות

שסו

ססתסונליסלרכרייכ
ףרכטעוהסיס,טמרי4יןררךלמהולה4הימכמכס,וקיןלתלותדמפירסוסידע
ולפיסמחלhS~,י"לוטועם,ומס"סחסכינןסונ5סמחילסנטעות,כד6ית6כפ'סרכית ,ו5%מרינן
דמפירידעממוכרמסחפןמוסיותר6ו6יפכ6ומתיל h~b ,קומרדל6ידעדמחיל,דלין 6דסמוותר
ממונוחנם,כ"מ 05יתבררסהטעוסוכפירות ,דדכרפמוטם6יןלךמחילסכטעותגדולסמזו.ע"כ.
מפורם נמסרי"ק ם5ס סוטעס סמוכרע"י מקונסכמוויות הממכרוססכיס למכורלוכממיר מועט,
סססכמססיהס כטעוהוכטויס.ורגליס %כר סהסמכמססיתס כטעות,טמרי6ין דרךלמחולמ6תיס
כמנה.

ח .פסקסרמ"6כמו"עסי'רלכסעי'יחכטססג"6ומרדכיכ"מ פרק6לומפיקות:קנסמסרסורדבר
כחזקתכדילומכרוולח"כנודעבסיסכוכסף15זסכ,וכסהלוקחbb~ ,זכסכוסמרסורמעולססוטי
לולךידעכו.וכתככנתס"מO"Dחדוקקככס"גם6יןדרךלמוודעכללוסויכלנוססממנוומכל6וס
דמוימפקר ,מם"6כנמ65כסףססו5כרוךכמטליתול6ידעמסו,וכיו"ככרכרמדרכולמוודע,זכס.
ע"כ.וכהבכסוייהטכסס4ימ"רסי'רי6מס"סמכרלמכירומפרעהיסטסיהסכוחתימתידעתיקס,
1ל6מעריךסמוכר6תצוויומלמספרכגללקותהמתימס,כיוןססדכרקינומכוסה,ככה"גחטיומצי
לסוודע,וסדיןעםסמוכרמיכוללתבועזכותועלעילוי הספרכגללהחתימהססיתסכו.
ו6ףכנד"דכיוןססעילויכמווייסטלמקרקע06 -נכונס טענתסמוכר-סיסיכוללסוודע,סדין עס
סמוכרמיכוללתכועזכותו עלקותועילויכמחירbSb.הכלמור טענתמקונהממכמיהתיטלססיוע
כעדותהקונסהלחרון,וע"כ6יןמתקכלתטענתסמוכרכזס.

אברהםדובלוין

ב

רפיתיממ"כידי"עס6כ"דסליט"5ד6ף 605יןסולכין6חר6ומדנ6לסו5י ,6מ"מלמחזיקמחזיקיןעפ"י
סכסוייתסלילתיתכן ח"כמי' למוז וכן מכריע דרק O'rno5לולינן כהר
6ומדנ .6ככר סקריךכי
6ומדנ.5וכ"ככנתס"מסי'טוp"Dכ,ורזיית
ו מס6ד6ין עדנעמסדיין6601 ,יןלך6ומדנ6גדולסמזו
הסלירקלקורעיסטרך 16לעניןמיפךטכועס5,כללסופינו
ותפ"סתסור %%ון,ע"כ כהד
י
כ
ר
מ
ו
י
ר
ממוןודקי %מסני6ומדנ.6וס6דממניb)~nlhלסופיךמיתומיסהו6רקכ6ומדנ6ססי% h)~nlh6ן
מעולסוכרכרססו6לומד %לסעולס5יןזסכגדרעדותעייפם.
וה6דכתכדכנידוןדירןטטועןהמוכרמעלחופןכזסכתהיהגיפה מתוךסכנין עלמו ל6סיסמוריד
מסמחיר,ו6דרכ6מחירשמל סקרקעגדלכמרכסע"ימכירתםלפעלגימםפנימיתלתוכס,ולדעתוסוס
6ומדנ 6דמוכח דסמחירסיס כטעות,וכיון ססו 6מוחזק ככסף וה6ומדנ6סי% 6וקמי ממונף6זלינן
כתרס.

ללנ"ד"5עכזה.רסנהככתוכותמז66ית6נת6רמלס16נתגרמסוכו'ר'5לעיזרכןעזריסקומרמן
סניפו6יןגוצהסכלומןס6ירוסיןכתולםגוכהמ6תייסו6למנס מנסטל5כתכלס hSbע"מלכונמס.

פסקידין-ירושלים

שסח

וכתוס'מסד"סטל6מקמווז"ל"61:ת"6ככל6דסמלוקחפרסמחכירוונטרפס16מתם6נןמסדיטל6
ע"מכןלקמסוכו'.וקומרר'י5חקוכו'דסו6ילוקינותלויb~bכנותןיםלנו לקת6חרדעתווכיוןמכו
תקיודקיקינורו5הליכנםכמוסמפק1,ל6דמילנלקחחפןוקירעבוקונס ד6%מרינןד6דעת6דסכי
 bSקנסומבטלהמקם,דקינותלוי כדעתמקונה %דו דס66יכ6נמי דעת מקנסטל6סיס מקנס
%עתו % 06יפרםוכו',וכלמנסורמייתיסתם6יןתקיh~hכדעתו.ע"כ.ועי'כמםל"מוכיספ"וb~o
ם דעתוכיססטל6
דמפרםדבריסתום'דלכ6ורס קבס דס6נכיל6כתבלסbSbע"מלכונםסע"כי
םדעתלוקםג"כ.
ר5תסלמתקדם רקנקופןזסציתןלססתוםפתכתוכם,וכןזכיןוקינוירי
ךלמעותי
וכתבסמטל"מדכוונתסתום'רסניhS
יטיםדעתלחרתיכולסוסוסמומיךדיכמסוכו',דכיוןדל6
כ
י
י
ח
מפמד6מידיד6סימותול6יתנולססתוספממזרםכדמעיקר,6וכןנמיכזכיןוקינו5ריךלמעותס*קמ
ידיסיכמקילוכיוןט6ינומקפידממכינןh)~nlbhדמוכר,ם6יןסדכרתקי
קינומפסיד6יהדרכיה,וו
יממכינןע"זד6נןמהדים6ינורולסליכנםכטוסספקכיוןט6יןהכנגדומקפידכמס
6ל6כמוכר,וודוי
טי6רעלת"כ6,כלכלסיכםרסוסדומיםד*קחחפןד6ע"גד5יסול6ו6דעתיסדסכיעכרימ"מס6
6יכ6דעתמוכררדככלעניןמכרמדלףפירם%,ןל6טמכינן66מדנ6דלוקת.עכת"ד.
מכו6רמדכריוד6זלינןכתר6ומדנ 6רקכמסדכרתלויכרעתולכדותכירוקינומקפיד,פקיןלוטוס
ספמד,ד6פילויתבטלסמקתסי
רזוזי6,כלכטסדכרתקיכדעתמניססוסמנימפסידככיטולממעמס,
ל66זלינן כתר 6ומדנ6 6ף דסוס מוכחת,דסרי6ין6ומדיס דעת ס6חדלכדו,ולפיכךסלוקם פרס
יס*קחל6סיסקונס6י*ידעסכךיהיה ,מ"מ6יכ 6דעתממוכר דמכרככלענין,
ונטרפס6ףדודני
סומו"ל%תנות.
מדלףפירמוכבעתמכיי
נמ65לפי"ז ד6ף 06נקכלטעכתוסלסמוכרטעןסופןכזפטתסיסגימםמתוךסכניןעלמו %סיס
מורידכממיר6ל6סיסמעלסכמחיר,וסוסb)~nlbלמחזיק,מ"מסכ6סוסדומיךד*קחפרהונטרפס
דל66זלינןכתר6ומדנ6דסרי6יכ 6דעתסמוכרדסו6ילול6התנוכבעתמכירםמכרככלענין,ה"נ
הרי6יכ 6דעתסלוקםמדלקפירמווהתנוכמעתסמכר,לקםככלענין,וב"כ 6%זלינןכתר6ומדנ,6
דסריסדורתקיכדעתטניסס ,וסלקתמקפידומפסידודו"ק.
יתרמכןנר6סדליןלקבלטענתסמוכרד6ילוידעטתסיסגיטםמתוךסכניןעלמוסיסמעלסכמחיר
וותקיל6סיסמורידכמחיר ,ד%מסתכר*מרטרעיוןכזסל6עלסעלדעתוכללבפעםבמכר,דסרי
סםכירותסר6פונסהי6לעפותגירסמתוךסכניןעלמו,וקומונרטככוחסלבטלדכריסמפורסיסo)~b
%6היכ6דכפעתמעסםל6עלסעלדעתומילרעמקרסכזס,כשןמוכרע"מלעלותלל"יוקירעקונם
מל6חמכ כמעת סמכר,סוס6ומדנ6לכטל6,כלכנידוןדירןודקיתמכוע"ז כטעתסמכר,וכיוןדל6
סחנוע"ז6,יןככחס6ומדנ6לכטלמסטסתנו.
ועי'נתס"מסי'רל6 O~Dטסק' עלסממל"מסנ"לד"6כnpSכיהו6ת"כגזרסמלךמל6ידורסלוקח
כעירסז6תנימק ד6דעת6דסכי %זבןונבטל סמקםדליכ6פסיד 6דסדרזוזיוסדרבית ,ע"כ מפרם
ידוק6סיכךדגטרפסמידכעורמל6סיסרצויכבמתמםכס,ד6זדמיךמלרוססד6מרינן
דסמום'צייר
ו6דעת6דסכיל 6קנס,וכוססוכרתהתום' לחלק6 ,כללוקס פרסונסתמם כס ,ו6ף 06סיסרצוי
לסטתמם,ו6מ"כקירעקונם,ע"זל6סקסוסתום'דנימ6ד6דעת6דסכיbSזכיןעיי"ם.

*

*

ממונות

שסט

מכופרדכנידוןדירן6ףלפירוטהנתה"מל6סייךלזמרכ6ןטענת6ומדנ6דסרי ממקחנגמרומחרזמן
)bSnגיטםמתוךסכניןעלמו6 ,ף 06נקכלטענתממוכרמל6עלהעלדעתורעיוןזס,וסוס6ומדנ,6
הוסדומיםדלוקתפרהונטרפסלקמרטנסתמםכסדל66זלינןכתרh)~nlbודו"ק.
וממ"כמסכקותהדסמוכרססו6מוחזקכמעות,וגסמ5ימקרקערטומסעלממו,נקמן 5מרל6מהלתי
כמיגודפרעתי"6,כס"הכמוכרסהו6מוחזקכמעות.ע"כ.
לכ6ורסיםלדוןכזהדהריכמוכרסמיגויכוללסיות כטענתמחזרתי,וכנידוןדידן %ומיטסו,6דהרי
ללוקחי
ם כממכתפותטהור פרעונתןלמוכר"61 ,כ המוכר ל6יכוללטעוןהחזרתי כל6ר6יס .ו6ף
לדבריסס"ךיכוללחיינומכועס,מהרינ5מכותוהו 5רקכסיגודפרעתיו6זהיסחייבסכועה,עיי"ם
כפתחםמכתככןלדעתססם"ך.וגסק5וה"חפסכמבדממתימתכלהפומקיסמסמעדל6חילקוכזפhSh
סוה חזקס טמחל1ל66מרי'מיגו כמקוס חזקה ,דם"ללק5וס"ח דסוה חזקס6לימת 6דמחלולכןhS
6מרי'מיגו.ולהיטךל6הוהמזקה6לימת6ולכן6מרי'מיגו.כןכיקרפסהפת"ט.
ו6ף6יינמקכסמטל"מוסיעתומסוכלוכפת"חדנ6מןלומרל6מחלתיול 6מטעסמיגו,ו6ףדליןיכול
לימרפרעתימ"מכיוןמסוקמוחזקכמעותנקמןלומרל6מתלתי,ול6תססלמסרולצדוק 06נמ5נס,
ולפי"זס"הכמוכרטהו6מוחזקכמעותיכוללחזורכו6ףמעכרהזמןכדיטירקה.כניד"דל6יוכללמזור
כו.דס6חרוניסל6כתבוכןbShכטל6מיסרלכדוק  06נתקנס 16ל ,6כזס6מרי'כיון מסוקמוחזק
כמעותל6מו"ללמסרולבדוק,וטיןמזפרטיהממחלמס6דל6מיהרלכדוק,וס"ססמוכרכססו6מוחזק
כמעותיוכללחצרכו5ףצערסומןכדיטירקהול5מיהר~דוק5,כלכניד"דטלפיטו"מה5דדיסהיה
ממסעטסמוכריזעזסזמןרכ הנתקנה,טמריידעמהלוקח מכר 6תח5י הקרקעכסכוםגדול מ6ד,
"61כמדועל6תכשולדיןמיד,ומדועל6טעןלומהונהקותו עדכוצולביה"ד6מרזמןרכh~h.ודצי
ככס"ג6מרי'דמחל,וציןנקמןלומרל6מחלתי.
טובמ65תיכמו"תמסכנותיעקםחו"מסי'מדדכסיווימכירתקרקע6יןדין5ומדנ.6רז"למסד"סועוד
םוכו':ורעתכמספוסקיסד6ףסוס6לףכזוז5יןכ6ןסונ6ס,וצין6ומריסכזס6ומדנ6צילוידעמטוס
י
כ"כל6מיהמוכרכדמיסמועטים,ו6ף מקח טעות6יןלסם6 ,ל6ודצי6יןכטיווימכירת קרקעדין
6ומדנ,6עכ"ל.
וכלס6מורלעילסו6לה5דמנקנלטענתסמוכרטל6ידעממחירס6מיתיטלמקרקעונתצנה6,כללפי
סנר6הכנד"ד קמהלומרכן,טהרי נתכררומוכח טס6כסו6טניסל 6ת ממו"מ עס מקונה עלמתיר
השיסקס,והוךסריסוחרנדל"ןותיק"61 ,כסבירלמניחטידעגסידע ככמה 6פטרלמכור קרקעזו,
ומכוסטל $17.000
ךכ6ןלומרהונ6ס.ו%ןטענתהלוקחטלפיסתוזהצריךלסמזירל
ומכרוקבל,ול6מיי
טענהסי,6וחייבהמוכרלהחזירולקייםכלמהטנכתככחוזה.כןנרססלפענ"ד.
ומכ"כדכניד"ד דלטענת סמוכר היחס כ6ן סונ6ס גדולה ,מנתכרר טסקרקע סור עמרת מונים ממס
טנמכר ,הוהיותרמכדי טסדעת טועם ,ועוד רסוסלמחרזמןרכ,וודויידעומחיל ,וכמת"כסרכים
'רכזוכתו"עמסמעי'ט).
כתטו'(נ.כ.תמו'זוהוכ6סכטורחו"מסי
מ65תיסמוכיןלדבריובכ"ככהויתמטקתמטהחו"מסי'נוד"סולענין(עמ'קמכ-ד)כמעמסטר6וכן
מנהכיחמסמעותכתמיסיסגרוםיסומת,והיורסיסטועניםטטוסמ6תיס,ונתקנה6כיהס,ורבוכןטוען

שע

פסקידין-ירושלים

ססמעוןמכרמפנידוחקו,ו6וקמימכיתכידהלוקם,מטוסד6ףS~nhדסיורטיסנצמגוסריסכייבסי'
רכזס"קמ6מכריעדהלכסכסרי"ףוסרמכ"סדליןהונקהלקרקעותל6טנ66ונ6הול6טנ6ביטולמקח
גנ.כ.דל 6כהרעק"6ודל6כמסרי"טמסכיללעיל],דכיוןדסרי"ףוהרמכ"סמטכימיסלדעה 6חתהכי
נקטינןננ.כ.עי'דרכיממסמס5ותדסכתודל6ממכינן6דכריולפסוקמלכס מכהססכמתןכמקוס
טסתום' וסרוקםתולקין,וכ"מ כמקוססועתרכינוצפריםממכיסלדכריסוכמו טסתםכסוףסימןזה
כדורי ר"ת והרק"ם .ומ"מ נר6ס דהממע"ה] ,ועוד 6ף לדעת סג6וניסודעמייסודיםביטול מקם
כקרקע,הלוקחכ6כטענםומפנידיחקומכרסכזול,ו6ףדקיי"לדמוכרלעולסחוזרוכד6מרי'כסזסכ,
סריכתבסרוקםכללקכסי'דוז"ל:ומוסיםללמודוכיוןדחזרתהמוכרלעולסקינוhSbטחנותוניס
סל 6נתכררטעותו עד עתםהלכך 06זלזלכמכירתויותרמכדי טסדעת טועהניכרכמעמיודמפני
דוחקומכרווסוקרךלזלזל,צינויכוללחזורדידעוממיל ,עכ"ל.סרי6ף לדעתסר"6ם רעדפלגך6ין
סונ6ס,יתרמפלגךכטלמקח,מידהדסיכ6דמינכר5דמפנידוחקוזכין"6,נהיכ6דמזלזליותרמכדי
טסדעתטועם,דהוייםמחילה.
ועודדכיוןדסוהל6תרזמןרכד6יכ6למיסרדידעומחיל,וכמוסכתםסמסרימ"טח"6סי'5גוז"ל:ומס
מטועןעלסמכירססר6סונהדכטלסמכ'טעמים5 ,תת מטעסססונ6סוקחת מטכסססרם6סוכו'6ין
כססממם6,ימטעמךדהונ6ההוייךפלוגתךדרכוות66י6יכ6הונ6סכיותרטלחליו.ועודד6חרכמה
טניסס6י דמםתמ6ידעומחילצע"גדמוכרדליתיסלזכיניםגכיס6מרינןדלעולסחוזר ,כקרקעות
שעומדיןלעיניסכלל6למריכןסכי,עכ"ל.סרידכרכותהימיסכטלהעענתהסונ6סוישכ6ןממילם,

ע"כתו"דסמם6תמסה.
סרידניד"דדמי6לעוכד6מנ"לדלטענתסמוכרהנתקנסכמיעורגדולמ6ד,סוסיומרמכדי מהדעת
טעם.ועודדסוה %תרזמןרכפירעטנת6נהול6תבעולדיןעדטסתוכעתבעוככיס"ד.ועודדס*קח
טועןטלקמ עלעלמוסיכוןוכךהו 6דרכססלסומרינדל"ןולפעמיםמרויחיםולעמיסמפסידים,הרי
ודצי6יןכ6ןטענתסונ6ס.
ומתמו'סריסםמסכיךסמם6תממסמכושרדכיטולמקחכהונ6הסוהמסוס6ומדנ6ד6דעת6והכיbS
םללמודדכיון רמזרתסמוכרלעולס5ינסhShכמכיל1)hcתוניסטעותו עדעתם,
זכין,רז"ל:ומיסי
ה%ך Sf5f06כמכירתווכו'קינויכוללחזורבווידעומחילעכ"ל.מכושרדל6כהמזו"66כסע"זסי'נו
6ותטהסכיךלעילדכיטולמקחוטענתמומיןצינומטוס6ומדנ6דמוכחותמיככתנתיbSbדיןכקניניס
דכטליסכסים6ונ5סגדולה כמקם,וכמומדייק ה6כ"דטליט"6מסמהרי"טנועי'לעילכסססגרכ"ם
סלומוןמייטב 6תהמהיי"ט6 ,פמרלומרכן גס עלהרק"ם) .ומסיסכית כססהגלית מסכתשככדי
טסדעתטועההיינועדפלגךככרכתככןהלח"מכפיטוממכייסה"דוהכילוסגלי6מסכתותמהעצו
דל"ללדייקזסמלמוןסרמכ"סמו"ללדייקזהמהכריית6עיי"ם.ומ65תיכסטמ"קכ"כעת6ד"סוכפיטה
כרכריסלה"מ,וז"ל:ומםתכר6ליד6מרינןככדימסדעתטועםעדכדידמיסן5כלטפימכפלודקי6ין
יכמקת,b"D ,
6דסטועס6פי'מיט6ינובק
ועי' קולס סממפטסי'רכז  f"Dדכתכוז"ל:ונרצהדליןזסתלויכסיעורסהונ6ס 6ל6לפימענין
דלפעמיסכתפן6חדטועיןהרכס,וכצחר6יןדרךלטעותשפילומעט,וסכללפיהעניןוז"כ,ע"כ.וכ"כ

ממוגות

שעא

כמו"תכיחמלמהיו"דמ"כסי' ר6וסוכיחכןממם"כסרמכ"סמכירםפי"גס"ת6לוויכרי
סם6יןלסס
סונ6סמקרקעותוסטכדיסוכו'ויפיל
ומכרסוס6לףכדינר16טוסדינרכקלף6יןלססהונקב.וקטם
מ6ירכוות6הריככה"ג6ףכמטלטלין6ין16נ6סדהוהככדיט6יךכדעתט1עס%6 ,ודקימטכח"ל6ף
כמוס כפלכפלייס %מר מטעם ומתבטל ממקחעייפי
.וכ"גמסריטכ"6כ"כ 6 ODוז"ל:ומסקורכנן
הלכתףכליטנ6כתרף"61.תס"ת16מסמס16מרגלית,נימךידעומתיל~boביותרמכדידמיסןסו.6
וי"לוסתםסדעתטועםמפילוכסךגדול,ע"כ.ועי'נמו"יטס.ומנסכמקיריכ"כעזכסכיךפירור6חר
כזהכמסתלמידיגדוליהמפרטיסוז"ל:
ימכתבודכ6ןככדי מסדעתטועס,כתוךפיעורקירקס
ת
י
י
ז
ר
לתגר 16לקרובווככדיט6ין הדעתטועסלמחרמיעורזסוכו'.וסנ6ניסדכרם6יןר6וילמפקיעדין
ביטולמקםכרובסונ6ס ,ו%עוד"60bShכל(6למה)נממטסמליכתככמקומהכדיניססונ6ותעכ"ל.
ןלך6ונ6סנכ"מנ,)66
ולפטרליימכדסריטכ"6מסכתבדככדיט6ין הדעתטועססוסכ"6לע"מ6י
וסרמכ"6כמיטמ"קכ"כ עח  6כתבוז"ל :דמסתמ6כוליס6יל 6טעםומידעידע דסונ6ס6יתכיס
ו6עפ"כנתר5הכמקח,וסריסדיןכלותהבטנינוככרייתךכפרקסזסכנ6כחפןזסטכנילוקחכמ6תייס
יודע6ניקדינומוס6ל6מנס6עפ"כ6יןבוסונ6ס,וכןמלכס,דליטנ6כתרץסו,6עכ"ל.ולדכריסס
ם %6נכתכוכמקומםודו"ק.
דיני
עי'נ"ךסי'רלגO"Dכמהכיף כטססרי"ווסמ"גד6ףככדיט6ין סדעת טוטס 06כ 6וקמרטעיתי
דתייכלמחזירעיי"ס.
יהושעווייס.
ילי"ע גרסןיין

הערות

וויי
קקליט"5כוחכק5יןלקנות בנל"ל 5חמחיל הקלקעעל קמך

5ומלנ5ןמקניטעמיט.
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ג5ןה6ומלנ6

להגליל 5חהממילהו 6לקמ5י סמובר  5%מ 75הלוקח ,וע"כ5ין5ומריסכזה ,el1~lhוהקנית ,מ5ל הקכר,5לגיון
להמחיר,ומללק
7סרעיוןקלי5ילחגיקספנימיתלתוךהקלקעהיהקייםככרכ7עחהמגרהיהעליולסחנוחקכ5ופןכזהיגי
ריכנה5יןקומריםבזם5ומלנ.5
והנהמה9הכי5מחוק'כחוכותמזכ,כנרהכיקכנוכי"קיו"ל"י
' קטלכריהחכם5כיכתטו'קי מ5עכחבקההוס'הנ"ל
מולקים על הרקעתכענין מקולכם קקלקלה תחוחה ונקחמלה ,ל5לעח5להגי ל 5קנק עלמובקילוך ,לללעח חוק'5ין
כן,
תומרים כיון?ל16כליליהחליתמילתך5ל66ףכיילהנמי.וכחכסנוכ"י קעלכ5ןל5כחכוחוק'לכמוכרכיוןקתלוי
כלעתקניססל55זלינן כתל 5ומלנ 5נלוקח,היינו מקוס 5hnnpnlין המוכל מחללהלזה ק5סיתקלקלממפזיכוטל
סמקם,לנעוכקופטניעקקינן9יחר5הלזםקסום רקטוכחמגירולכל,ללהיפוך ק5סיקלקלהמעות9יכוטל המקםהו6
דבר קל5קגיחקיחקלקלמעותמזומנים,ו"5ככיון קמקחמ75כרזההו 5רקטונת 5ח 7מסם
חמיכקניהט ,מס
י
כ
ל
ה
ו
5נןמקגמיגןכתר5ומ7נ6ימלמנייהו5,כלכסימוכין כעוכ7 57הר"5ק קקלקלהלחוח המקו7כח57מרינן5ונו7נ75נגוכח
לב9עחהקילוךל6נחקקנו 75עת5יילגמ
ומקפחתםויקחיתונחלחס5,ונו7נ5זוסי5טוכחכ'ה5לליסוגו'ע"כ.
וסנהכניל"י קהמוכלוהקונההקכימו ק5סימליץ המוכרקכילכניסה לקרקעמכחוז,יהי
המחיר הקלקע ,40ו5םל6
ימ5י6קכילחילונייפיהמחיר הקרקע 23כלגד,סמנםהמחירסמופמחהיםלטוכחהקונס5,ךהחנקי-קעליו 5טכניס
ב6ומינ-5היהלטוכחקניסס,ק5סתהיהלו5פקלוחונימוקמבחוץיהיהמחירוגבוסלטוגתהמוכר,ו5םל5וממילויהיה
פתוח(טוכחהקונה,וגסס5ומ7ג5כחנקיזהיגולהלסחפלקלקניה5לליס,וגסלטוכחהקונה,למקל5םייתקלמקונהכקלט

פסקידין-ירושלים

שעב

גמולקלינומלפקרלפתוחפחםלקרקע,יוכללעעוןתעל7עחזהל6התמייכלקלס6תהמחירהגכוהגס 06ימ5י6המוכר
קכילגיקסחיסוני,כי מהיחןלוומהיוקיףלוקכילמילוניכקקיאפקרלהכננוממנולקרקע.ע"כמוויםאוק'סיחופןכוט
חומלים6ומ7נ.6
ומהקכחכי7י"עהגר"יווייקקליע"6ק6יןללון6ומ7נ6כלהיההיבריגועבקעתממגרול6סחנוע"ז,מנסהיכרמפולס
יגיע6,6ח6כקוף
כגמ'כחוכותג 6כקוגי676ונקכיוסלחרון,ההוך 67מללהו6יל66תינ6מכ6ןועדקלוקיםיוםליהו
תלחיןיומיןופקקיה מכרך ,וקמרלהוחזו67ח6יחזו67ח6י ,וקמל קמו6לל6קנויהמחיך6 ,ונק6יקנימקלני,זיכיון
הל6חעייול66חניקיהו67פקי67נפקיס.וכיקרכקורגדולקי'נד*ותט6h5~mחנימוכחיגעלו6ףעל6וגק
67יכעילי
כזהוהויכקכלכסילוקגסעלאופן 1ה11ל66מרינן6ומ7נ.6
ומק"גק6פי'  06כקעתמעיסקהל 6המוכר 6תהמחיראינויכוללתבועהונאה לאחלהנודעלוהמחירול 6חכע,
מכיוןסיי
עוממיל,אע"פ9הו6מומזקכמעות,ל6מכעי6לק"ךקמוחזקנאמןלומרל6ממלחי6ל6רקצמיגולפרעחי7,כר
69ינוקייךכניי"יכיוןקלקונהיקמקמכיםקקילסולמוכר6יןמקמכיסקסחזיר6,ל66פיל6חרוניסהקוכרים ק6םהיה
מומזקנקמן לומר ל6ממלחי,זה לוקךכסיכול לטעון קבגללאהיה מומזק ל6מיהר לכלוק ולבלרהמחיר6 ,בל בנח"ל
סהמוכרילעככרזמו ר3עלהממילקהקונסהלליחלקכל ח5י מהקלקע"6 ,כמוסרתביעתוסי6רטיהסמחל.קינו
כע
סקליע"616כלל6כלס6חרוניסלהכילהפח"ק קם
יל"יוויי
מוכלהלענ".7לסמנםלקוןכמסמס6חלוניססו6כמוסכחכסג
נקטולקוןזה.עי'לקוןכיחמעיל ק0הכלהיהתפוק6מרינזיל
6חכעמפניאהיהמומזק.

ייע

ויותרנראהכןמלנליהמסכנותיעקכיל6קיי
ךלומר קמחל 06ל 6חכעכקיעור7ג7יקיל6ס 6ל 6לקכעוכרהסונ6ס
חמ"יסמ6נס,והו6קליךלהו5י6גוילומתמ"י5,כלכקעיייןהונ6חוכיי
ו6יןרטיהכלל7י7עוממלוכו',וכןיר6סמכו5ר
מלקוןהרמכ"סקכחככריקפי"כמהל'מכירהאקורלקונה16למוכרלהונותוכו'וטי
ןלוקיןוגו'קניתןלהיקכון,ו6ח7קהונה
כמזיר16כקונגחייכלקלסוכו'.וכמהחה6סהונ6סויהיהחיי
בלהקיבוכו'.וכחכ ה"הוז"ל:ועדמחייקלולחזורולבעל
י7ינ66חקלומיהונ6סק6י,
המקם16לחכועהסונטהוכו'.וסו6ג"כלקוןממחכרכקו"ע.ומכו6רנלקונו7כלעיקליסיה6
וקאיהדלעילקכחכחייללהקיכ,וע"זסיירכלהניניםסנטיםאח"כ6,כלכלזמןקעלייןסהונ6סחמיי6י
ןזסככלל O~D
יקיללהעלעכירתהלאו רק
7סעכחהת6ס רקככללל6716לחונווגו'קסו6כמול6ו7ל6תגזולוכו',ול6מלינוקיעורכד
עלקיוםעקסיהעכה6כלל6עלעקילחהלאו,והוליךכסכרךכעלמך לקמ6ידעומחילנחירלגזול6חתכירו לקוסועקם
המותרלגוזך
ויעכורכלאו.וגסמהמועילכזהממילם 6076 06ומללחכירו6נימומללךמהקחגזולמנזני,סונפניזסיהי
ויניחלולעכורכליח,ואיןמחילהמועילכמהקככלכילחכירו,ו7וק6כמוכ6,כל מסקע7ייןתמ"י5יןמועילמחילהכלל
6מחמייעכולזהוכו',הכיון קהלםמוחזק
כמכותלככלהפוקקים,וס"קכזה69יןכ6ןרק קפקמחילםמיקחק,ואיךיו5י
בקךמקוייסמרמיהמקמיגוללעככסכעלהונ6חוו6ףלזמןמרוכסואיןבזהתיעולכדיקירתהואיןקחיקחוראיהלממילם
יעוכליוכו',ועי'מא"כהל6כ"עכפ'ל6
כלל.והכאלכופולסו5י6מידוהמשוחהו6עוכרעדייןכלקו7ל6תונווממזיקכיד
חונוקכ'לקוןרכים7ק6יעלהמקייעיםבזם.עכ"להמקכנוחיעקב.ומקחנרקטיןכזהממלוקחכיןס6מלוגי,0ולס"ה6ין
נפ"מל7ינ6כין 06ילעקנח6נסול6חכע16,ל6ידעמכךכלל7,כיןכךוכיןכךנטמןלעעוןקמהקל6הכעהונ6חומפני
קהיהמומזקול6מקס.
ומק"גסגר"יווייקקליע"76כיון ק6תניהולסעיסקס עקס6כיוקלהמוכרfilb1קוחרנדל"ןוחיק,קכירלהניסקילעהיעכ
6חמחיר הקרקעוסכרוקכל,הנסזסנכון ל7עחר'יהודהכמקנהנ6 6ס6יןהונ6סלחגרו6ליכ76רכנממןבגמ' קםלפי
קהחגרמייעילעזכינתיהכמהקויךוקמוליעמילבכיהוהעילזכנהסכימקוס67תרמי6ליהזבינח66חריתיוסתתךמיהל
ק 6הללכיה5.כלחכמיםמולקיםעלר'יתולהוקוכריס כמקנה קםקיקהונקהלחגר ,ופקק הרמכ"םמכירםפי"ב ת"ח
וקו"עקירכזקעי' הכקםקיקהונדסלהדיוטכךיקהונקהלתגר ~D"Dקהוהכקי.וכחככנחה"מ  p~pט למעמתקסום
להוטעלקנייתוקינו מ7ק7קקפיל.
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ללחזולנוכטענתהונקה ל6חל קעכל1מ1לכליקיללה,והוךעפ"י מק"כ
6מנסנלקהמטעם 6חלסנגל"67י1ממוכליגו
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כדו"מ לעק"6כ"מ ק0קהמוכל 06היהמומזקיגוללמזורכו 06נהוססזס
מי
קפרע,רכזהליכ6לקיה7ממ5מהקההכליקירקס,לי"לרקמךעלמועלמהקכי7ולחזורע"יקכלחמיקפלע,כיוןלעייין

6ין המקםנגמלכקלימוקוכילולחזולע"ימי קפרעקינומחוייכלהלקותלחגר5,כל 6ס עקםקנין 6חרמוןמנקף,כיון
67יןכנומולחזורוקיןלועל מהלנימוך,מוכםלמחל.עיי"ק.לפי"ז כנל"7קנ71וכרכקנין קרקע קנקנה כנקף,וגסחון
מכקףכחנוגסמוזה,והלקמהעיקקהגסהועכלהכט6כו,כיוןלקיןככוחולחזורמהעיקקס06 ,קההיוחלמכניקיללה
תיגויכוללחזולכו,כמוכחדמחל.
לחגי

א.ד.ל.
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