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 מעלי דלא אינשי לתביעת מזדקקיןהאם
 ז92-סז מס' ממונותתיק

 אדר( כד)מהד'

 הדיוןנושא

 א' מהעיריה. התובעים שקבלו לחנות הסמוכים מהבתים דיירים שלושה תובעים וב' א'האחים
 בעיריה הללו התלוננו השכנים, החנותבהסכמת בשיפוץ רב כסף שהשקיעו שלאחר טועניםיב'

 לטמיון. ירד וכספם הרשיון, את להם ביטלהוהעיריז:
 הסמוכים מהבתים שכנים עשרות כמה חתומים לעיריה ההתנגדות מכתב שעל השכניםמשיבים

 שליליים גורמים למקום שתביא האש" על "בשר לממכר חנות במקום שתיפתחהמתנג,דים
 שתן העיריה של המקורי הרשיון לטענתם, במקום. הקיימת החרדית השכונה לרוחשאינם

 האש, על לבשר ולא ל"חנות", היה משוחררים(, אסירים שיקום של גבמסגרתלתובעים
 שמעולם טוענים הם עוד הרשיון. ניתן לא שלכך העיריה הודיעה השכנים התנגדותומשהו,נשה

 במקום. כזו חנות לפתיחת השכנים הסכימולא
 לצורך חשמל להם סיפק והוא החנות, מטרת את ידע גם ידע ג' שהשכן טועניםהתובעים
 א' שבכוונת ידע שאכן משיב ג' כספם. הפסד על עכשיו אותו תובעים הם וע"כהשיפוצים,

 לו נודע ואחייכ ירשוי', השכנים שאר שגם ובתנאי לו והרשה  האשי, "על חנות שםלפתוח
 מרשים. אינם השכניםששאר

 דיןפסק

 נדחית.התביעה

 קרליבך זאב שלמה)-( אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(



 ירושלים - דיןפסקיב

 לדיוןהשאלה

 שיפסידו שיודעים משום - כנראה - לבי"ד שפנו מעלי דלא אינשי לתביעת נזקקיםהאם
 .בערכאות

תשובה

 לתו 6מר לדינך, לקמיה 5תו הוו, ונתרחקו קרוכיס עוקכ5 דמר תמוה כני 5: וכט כ כח סג,הדריןנגמ'
 6עפ"כ הו6 מ"ע "היין t"Dh1 טס כסג"מ וכתי לדינך. ~ייתיתו דל6 מטוס hbb וכו', לדיניו לכופסילכ6
 דה"ה תרלז סי' btfn כ"י תטורת כטו"ת וכתכ הדין. לפס מלומר פטור לו נטמעין ט6ין יודע ט6דסכמקוס
 זה יחוייג 6ס נפרך, דממה להס, להזדקק כריך ד6ין דינך ~יית דל6 גכר5 הו6 הדין מבעלי 6חדכטרק
 סנהדרין כרמכ"ס מכו5ר הרי לדינך ביית טל5 זה יזכה ו6ס לו, יטמע ל6 כלס"ה הרי דינך ~ייתדל6
 16 הדת פירכות לגדור טירקה מה כפי ונותן ומלכד כעליס לו טיט ממון להפקיר לדיין טים ה"ופכ"ך
 6מנס יח. סי' הקפוד חוטן כטו"ת וכעי"ז עיי"ס. וק"ת. כטכ קותו טקונסין זה כגון וכ"מ לולס,לקנוס
 כתקכה, כדין עמו נהגינן 6נן כזה טל6יט כ"ת סכתכ ומה כתכ: מן מי' חו"מ ח"6 חייס דבריכטו"ת
 עול עליהס לקבל ר"ו ול5 עוולות ועוטיס עול פורקי כליעל לנטי בעוה"ר 5טר מ~טער 6ני כי 5גיךהקמת
 לדיני כרינה יכילו כי6 כללמות להוליך כידם וקין תוה"ק כדיני זכות להס 6טר דבר להס וכסיםתירה,
 וכל כידו, 6חד כל תורת נתת ד6"כ ידם, כגמול להס לעטות כידינו 6ין 6ך f"D נכטערתי ומעולסתוה"ק,
 לפסוק רק כידינו 6ין ולזה ככללס, מתקנות יפלו וח"ו פוסע הו6 מחכירו ויקמר לעגמו כמה יכנה6חד
 זכרון קונטרס כסס כתכ רכט מי' כהלכה" "מטיב וכמפר ע"כ. וכו'. כחוטף כטוב כטוה טוה הדיןלהס
 כקוכלנ6 הכע"ד וכ6 לדינך ביית סל5 6חד היה חוסם טכעיר הכטס ערוגת וקינו כסס עוכד6 טסכי55כ

 לתורה, לעלות לסניחו סל6 רק מרומס לעטות ככוחו טלין הכטס הערוגת לו והטיכ הכטסלהערוג,ז
 לערכאות לילך יכול היה סל6 כענין 6חד עם דו"ד דיכא ~יית טל6 הנ"ל להכע"ד היה ימים ליזהוכורוד
 מזדקק 6יכי להכי"ד טמעת סל6 כיון הכסס הערוגת לו הסיכ לדיןי כע"ד להזמין הכטס להגנרוגתוכ6
 הנ"ל. ""י והת"ורת חייס הדברי כזה הנחלקו 6כ כזכרון וכתכ רכ. הון ,ה ע"י והפסידלך,

 מחמת הסוהר ככיח תפוס עלמו סהו6 תוכע ע"י כמלסיכות נחכע כרכר המיכ רלח סי' הריכ"םוכסו"ת
 6כל לעדותו, מסול הו6 כיכר עדים יט 5ס כגניבה, חסוך h~st מפני ו6ס הריכ"ם: כתכ גכיכה,חסד
 סי' ח"כ b"sc~t טו"ת ועי' ע"כ. תורתנו. כדין סככגדו חוכס 6ו זכות מלתבוע יפסל ל6 פנולותומפני
 כרכית. מלוה כתכיעת טיןרל6

 ~יית טל6 נוי טל לתביעה נזקקין ה6ס תטם"ז( 6דר כב וכיוס טליט"6 6לי"יכ הגרי"ם נרן 6תוטוללתי
 כי"ר. כרסות טל6 לערת מהלך מי כמו והוך לו, נזקקין ט6ין והטיכלדיכוי,
 חטר מחמת הסוהר ככית תפוס מיה 05 וגס דינך, ~יית סלינו עליו טידוע כתוכע מדובר 6ין דירןוכנידון
 וכמו תורתנו, כדין טכנגדו os~n 6ו זכות מלתכוע יפסל hS מ"מ כגנט, לפוסלו עדיס היו 6ס נשףגניכם,



גממונות

 הסכן לו מגרס גרמי מדין זו סתכיעה h~h לתביעתו. להזדקק לבי"ד טיס נרמה ע"כ הריכסו,סכתכ
 על ניתנה 06 גס לכך מההסכמה כיון להידחות, דיגה סלו, לחטמל סיתחכר סהסכיס ע"י הוללותלהוליך
 הרי והללו הדיירים, ~יכור כל hib זו, מחנות להיפגע פעלול היחיד המכן ל5 הו5 כי מספקת, "ינהידו

 מלכתחילה. לכך התנגדותהכי,צו


