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 יוחסין ולבירור  ממונותלדיש

 ונזקים שכ"דחוב
 93ז-סו מס' ממונותתיק

 אדו( ו)מהד'

 הדיוןנושא

 מודה ב' בדירה. שהיו בחפצים  שעשה נזקים על 700$ ועוד 7.000$ בסר שכ"ד הוב מבי תובעא,
 הזיק  שלא טוען הוא הנזקים. בתביעת וכופר התשלומים, את לפרוס ומבקש השכ"ד, שלבחוב
 מהמת בלאי זה הרי בלאי בהם  יש ואם מותר, שימוש בהם שעשה אלא הבית, מחפצי הפץאף

 הדשה כביסה מכונת בדירה השאיר הוא הספק ידי לצאת כדי זאת, למרות בלבד.שימוש
 350$.ששוויה

 בגלל בנוכחותו, שלא ב' את לדון הדין מבית בקש וא' בכתב, הדין לבית הגיעה א' שלהתביעה
 מסכים. והנתבע הדין, לבית להגיע שלוהקושי

 דיןמסק

 תשלומים. הסדרי וקובעים  השכ"ד, בהוב הנתבע הודאת את מקבליםא.

 מפשר הדין בית היה במקצת מודה שבועת חייב הנתבע היה אם גם הנזקים, לתביעת באשרב.
 מהצית ששוה כביסה מכונת לתובע השאיר הוא הנתבע שלדברי וכיון התביעה, מהציתעל

 זו. מתביעה נפטר בכךמהתביעה,

 גרוסמן שמשוןנ-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהםנ-(

 לדיוןהשאלות

 והנתבע התובע(, )של בנוכהותו שלא הנתבע את לדון ובקש בכתב טענותיו ששלה תובעא.
מסכים.



 ירושלים - דיןפסקיבי

 במקצת. כמודה דינו האם נזקים, בתביעת וכפר שכ"ד בתביעת הודהב.

תשובה

 ככתם לטעון רו5יס סדין כעלי מני 06 3: קמח כ"כ נ"י עפ"י ג מכי' יג סי' כמו"ע הרמ"ד פסקא.
 סו6 מכן ה 6ות יז סי' ממס דרכי ועי' ע"כ. כהן. לחזור יכולים קינן טכותכיס מה וכל כידן,הרמות
 טענות מקכליס 6ין סמו"ע טלפי והיינו הסו"ע, על חולק b"n~ot יכ מ"ק יג סי' כהגרתן וכתרהמנהג.
 קבלת 6ין הדין עיוות מל חמם מים סכל הטעם לליהו ככ6ר וכתכ מסכימים, הדין כעלי 06 גסככתכ
 ויפילו מסמס לקכל, לדיין וקין במו"ע מכתכ כמה כתכ מס כליקוט כהגרען המנס מועילה. הדיןכעלי
 טענות יבדה מהסני חוטמין 5ין מניהס נתר5ו 60ס מכנגדו. זה מל כרקון טל6 מלו מרקן היינוכר5ון,
 לנפטס חוססין וקין דנתר5ו דכיון טו מ"ק כממ"ע וכעי"ז עיי"ם. כקכלוהו. והוימלכו,

~nboa 
 יסדר

 לזה. זה מחלו מהרי לחמום לבי"ד 6ין טוב מלבו, ויכרה הסופר מפיטענותיו
 נזקיס עכור וס6תר טכ"ד, עכור הלחד סעיפים, מסני מורכבת היתה דירן כנידון מהתביעה כיוןב.

 סנזקיס, על כתכיעס וכופר סכ"ד חיוט מל הר6מונס 3תכיעה מודה והנתבע ספית, 3חפ5י סנתכעסעסס
 נפרדות, תכיעות כמה היתה כקילו התכיעה 6ת מדניס 16 התביעה, 3מק5ת כמודה דינו ה6ס לדוןיט
 סכל. ככופר ודינו כופר, הו6 הנוחרת ועל מודה הו6 מהן 6חתמעל
 6כל מעולס, ממך לויתי ול6 להד"ם הלוקס, 56לך לי ים מנה הי"ד: פ"נ ונטען טוען הרמיקס פסקוהנה
 טענו כהרי וימכם, כמקזזת מורס טוה רבותי הורי וכיו"כ, נזק ממוס 16 פקדון כידי לך ים דינרחמיסיס
 ממוס 16 פקדון ממוס 16 סלו6ס ממוס לו נתמייכ לי ומה חמימים, לו חייכ מהוך והודה מ6ה לו חייכטהו6
 פקדון ומנה מלוה מנה טענו 50ס וכ6 מורה וקני כתכ: מס בהסגות וסר6כ"ד נוטה. דעתי ולוסנזק,
 ר6יה כידי וים הן, טענות מתי ופקדון מהלוקס מטענה כמק5ת מודה זה 6ין כלחד וכפר כלחדוסודה
 מדעת הרסכ"6 תלמידי כמס ה מחודם פח סי' חו"מ הכ"י וכתכ ע"כ. סוד6ס. מקלת כזה ס6ין וה"הע"ז,

 ועיי"ם סטענה, מק5ת הודקה כ6ן וקין הן, חלוקות תכיעות כמתי מוה דינס ס6ין מכיוןהר6כ"ד
 הר6כ"ד. על Of3 חולקסהרמכ"ן
 מסעיף תוניס היו כהס החיוב וגורמי סעיפיס, מכמה מורכבת היתה מהתכיעה דידן כנידוןוהנה
 16 מוניס, היו סחיוכיס מגורמי מכיון חלקות כתביעות לתביעות להתייחם ים ה6ס לדון יםלמעיף,
 התניעות. גורמי היו מה קותנו מעניין ול6 כסף, הי6 הכל עכור מתכיעתו מכיון 6חת כתכיעהסדינן
 ז, 6ות י6 סי' חו"מ החזוקן טהכי6 המניח סוף 3כ"ק והנ"י הריטכ"6 כמחלוקת תלוי ההדגרונרבה

 וכמו חלוקות, מן התכיעות מגורמי כיון תכיעות כמתי דינן לנ"י 6כל 5חת, כתכיעה דינןלהריטכ"6
 החיוכ מעכסיו 6ע"פ החיוכ, עיקר 6ת 6ל6 דמיסן 6ת תכע דל6 זיכיון כמעורים, לו והודה חטיןתבעו



גממונותא4-4

 מל התביעות דין דירן בנידון וע"כ עיי"ם. כהנ"י, החזו"6 ופסק חלוקות, תביעות כטחי דינן כסף,הו6
 ככופר דינו 63חרת וכפר מהן כ6תת הודה 06 סר36"ד לדעת וע"כ נפרדות, תכיעות כמתי הו6התובע
 הנזק, 6ת להמליס bSb ממון תביעת ם6יחנה י"ס הנזק סת3יעת כיון ועוד. ז6ת 3מק5ת. כמודה ול5הכל
 עולת זכרון בספר ומהגרם"ם 6 מ" נז"מ מהמחניק מעז עמ' ז וכרך קמט עמ' 3 כרך ירוטליס סס"דעי'

 תסם"ו(, 6דר 1 וכיוס מליטתן 6לימי3 הגרי"ם מרן לי הורה וכן הן, חלוקות תכיעות מתי 6"כ ח"כ,מלמה
 כענין נפרדיס ד3ריס כסני ספיר הו"ל מומק, 5ריכה הנזקים תכיעת וקילו וברור, קבוע טהטכ"דועוד,
 רג. עמ' ח כרך ירומליס פס"ד ועי' וטעורין.מטין
 הרי 3מק5ת מודה מבועת מייכ היה 06 גס הנזקיס, 3תכיעת וכופר המכ"ד כחוב סמורה דידןובנידון
 מסוויה חרטה כבימה מכונת בדירה סהם6יר טטוען וכיון הטבועה, כמקוס התביעה 3ח5י לפטרנהגו
 זו. תביעה גס פרע בכך הרי מהתכיעה,מחלית

 לוין. דובאברהם

ב

 תטיס דת3עו קיי"ל הרי נזיקין, תכיעת והפני סכירות מכח ט6חד הגס תכיעות, מתי דתכםכה"ג
 וטיי"ם י3, מעי' פח סי' כ"י עי' הן, ממון תביעות דנותיהן כ6ן כ"ס חייכ, מהס כלחד לו והודהוסעוריס

 רק התביעה. 3ח5י לפמר הדין כתי ונוהגים 3מק5ת מודה בתור מייכ הרי b"b1 פטוט, וזה יט כסעי'גס
 06 1 סעי' 5ה 3מי' והר36"ד הרמכ"ס דנחלקו קרקע דמי הס כדירה הנזקיס סל התביעות רוב רעליל"ע
 מטלטלין הס המכמיריס מל קטן חלק על רק מדרבנן, 6ל6 מה"ת דקינו קרקע טבועת מל גדר כזהים
 מלים, רק כפמרה וממלס קרקע תביעת זו הרי היתר ועל ח5י לבלס 6לו ועל המטלטלין למוס 5ריך6"כ
 3הס מים נכסים גס זוקקין דה6 הכל על ח5י יתחייב 61"כ הכל על מה"ת מפועה גלגול כ6ן ים טמ166

 6כל נחסרו, קרקע הודקת הס גס עליהם טהורה סכירות דהדמי לי קיס לומר יכול סמ6 36ל6חריות.
 ועי' מטלטלין. ותכיעת דמיס הו"ל לכו"ע מעות תובעו הזמן למחר ד6ס ג סעי' 5ה כסי' נפסקכטו"ע
 כ6ן הרי 6"כ לתקן מיכול לפי כקרקע bSb נחמר קינו להר"מ קרקע כהיזק דדוק5 טס O"D 1נתה"מ
 הדין דסמ6 יטע 6ך התורה. מבועת עליו מגלגליס ונימק ומטלטלין קרקע 3תכיעת וכופר כמעותמודה
 זכות לו דים כיון 16 המבועה לגלגל לו נטען ה6ס ממון 3תוכע 6כל לגלגל כתובע דוקך זה סכועהדגלגול
 מי' 3טו"ע דמפורם פטוט הדבר 6ך התורה. כמבועת כמו ח5י למלס קריך פמרה מחמת סוכ כזקתמבועה
 C"b 6"כ מזה, יודעים בי"ד רק כלל ת3ע ל6 התובע ויפילו מגלגליס ד3י"ד ד O"D וכם"ך 6 סעי'5ד

 מגלגליס. דכי"ד ממוןכסת3ע
 לנו ים דטוכ קי עמ' ט ככרך b"w~5c ה36"ד הקריך ככר הס3ועה כעד לחייכו כמה כענין5מנס

 כלקי מחמת 6חת כסנה נעמו הדכריס 6לו סכל להניח ממביר 16 ממם כה ים התכיעה 06להתכונן
 התרעלות. סל טענה כ6ן דיםומסתכר

~fts 
 דמטלס bs מי' תו"מ סהס תרמים כם1"ת ננקוט דכ6ן מסתדר
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 התביעה.ח5י
 06 6ל5 טמירה תי31 על קינה הטענה לכינורה ל6, 6ו סניך 3ל6י מחמת הס מנזיקין 06 טהוייכותיכמה
 הרי מהד3ריס חלק 35ל כלל עליו 3רי תביעת 5ין b"b1 ז6ת עמו הילדיס ממ6 סרי 36ל ל6, 16 מזיקזה
 לגלגל 5פסר מו3 וטבועה תביעה ע"ז דיט וכיון 3רי טענת ים ע"ז 61"כ קורס ט3וריס מסיו סנת3עטען
 3תכיעת גס לפטר גלגול דהרי הילדים מתמת נהיה 16 הזיק bsbo כקמת ה6ס ממ5 סהו5 זה עלגס
 והטללה נזק דהיה כיון ~נר רגליס ים כ6ן ו~6ורה 5ד, בסי' סי' לדבר רגליס כעינן עכ"פ והריסמ6
 כ3תיס ט3קי5 מומחה חוו"ד לדמוע כריך ןוטמ5 הילדיס 16 ה636 מ5ד 06 והתרטלות פסע היה מימ5ד

 תדם סיס הכל ה5ס לדעת 5ריך וכן הרגיל, טימוט טל 63ופן לקרות יכולים ד3ריס טכ5לו ... oboכרוסי5
 ים וממץ למפיקות, טניכנס ולמה לברר טפסר 61"כ מיומן כ3ר היה 05 מחל"כ כלקי מהיה מכיר ל5ו6ס
 כחלי מוה ככיסה המכונת 05 טמ5 רק הדירה[. סיכדוק עליו לסמוך ם6פטר כחו"ל טס נקמן 5דסלבי"ד

 מכונת 63מת כ6ן אהיה כמידה רונה ה5ס התובע 56ל ~רר יריך רק ~ון, מה כלל 6ין 5"כמהתביעה
 וכך. כך מסוהככיסה
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