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בנידון
 בגג הלוןהזקת

הנידון

 רחוק וההלון שמעון, של רעפים של לגג פונה העלייה של והחלון ועלייה, בית לו ישראובן
 ראובן וטוען עלייה, לבנות ורוצה הגג, את משמעון שקנה לוי בא אמות. ד' שמעון שלמהבית
 בעל ואומר מלוי. ראי' היזק לו ויהי' ראובן הלון נגד הלון בעלייתו שמעון יפתה התכניתשלפי
 מדרגות לבנות הגג בעל רוצה לזה נוסף לאורה, רק וישמש מלראות אטום יהי' שהחלוןהגג
 במדרגות שיעלו שהאנשים ראובן וטוען לעלייתו, להכנס כדי ביניהם המפריד ההצר שטחבתוך
 יוכלו שלא למדרגות מבעד קיר שיבנה הגג בעל אומר ראי', היזק בזה ויש שלו בהלוןיציצו
 טוען שוב אבל אמות, ד' לחלון השקע בין שיהי' בקיר שקע ויעשה ראובן, של בהלוןלהציץ
 לאויר מוכרחה ואשתו אויר ממנו ימנע מהחלון אמות ד' השקע עם שירחיק שמהראובן

 בריאות. מהמתלנשימה

 להלכההמקורות

 מזקת עליו שין ופירועי כנינך, bp כדירי טענם סממת ד6ימפליד6 6פומס כותל ככונס 6' ז' נכ"נפנס
 עמס  טים כמזקת מדובר יקפיל טל6 כדי קמות ד' מכנגדן מחלונות דתכן bo ולפי"ז  פלימ, י ג  טלקורס
 כקוכן זחל סגרם מו"ר ע"ז והעיר לגמרי. עליו למקפיל טיוכל סו6 תימס דדכר כתנו וכתום'טענה.
 עליו, כממקפיל כו כלמתמם h"h קורס כל6 דכית 5"ל כניניו, ק6 שידי טענת 6 דים 6ף מס,טיעוריס
 ש"ס יחפור ל6 ר"פ סרמכ"6 כשרי מכו6ר רשי סכרת 6כל כידיס. ומזיקו תכירו טל כיתו כמותרסייס
 מכ6 סחר כעל דכמלון וכו', לו ממועיל המירו 6ויר דמיינו נוטל סו6 מכירו מעל חקן ומרך, מר6כל

 כרכרי וממדקדק מחלון. כעל טל כפניו קורו דנמתס סו6 וממילך נוטל טסו6 6ל6 מזיק קינו כנגדולכנות
 דנקר6 תוס' וסכרת כפירם"י. לגמרי כתב יונס ורכינו רשי. כדעת כזה סרבים דעת מגס יר6ססרקם
 ול6 הכירו טל כאויר חזקם לו  ס6ין כיון כו  פטפפי מכירו יס6 טל6 יגוירו לסלק יוכל ל6 למס 5"עמזיק
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 עכ"ל. %רכו כותל כונס מסוק כיון מדום מדת על כופין כ6ןטייך
 ר6י' כסיזק סגג לבעל מזיק טר6וכן מגס מחלון, כעל ר6וכן 6מ ר6י' כסיזק מזיק מגג כעל סי' 605ס"נ
 סו5 סחטן SD35 מזיק סגנ כעל מגס כיון 6כל למרחיק, ו5ריך ר6י' כסיזק מסני ל6 כמיתר מסמךומס
 * ם6ין דירן כנידון 6כל כ'. דף יחפור ל6 פרק ריס כתוס' כמכו6ר ססרחקס כל 6ת לעמותיריך
 hp בדידי לטעון סגג כעל יכול סגג, כעל סל צויר מל סוכות 6ת מקנס כטענם מניס ג' חזקתלר5וכן
 ד5ין כלל טענם זו 6ין סקור מן ק5ת למעט 5כל יוכל ל6 לגמרי לס6פיל דדוק6 סתום' להיטת 6ףכנינך
 טמניעת רבוכן מטוען ומס כנינך. bp כדידי מפיר טוען סגג וכעל סגג, כעל מל כ6ויר זכות מוסלו

 ד"6 מרחיק 06 נ' 6ות חו"מ oo~3bS זכור כספר b51oa מס לפי נרכס ככריתות %רעם יגרוסס6ויר
 ל"כ סי' דכ"מ ועי' O"D סי' כ"ד כלוס, בכך 6ין כיתו לתוך לכ6 סממם טמונע בע"פ תכירו חקןמנגד
 סממם מודר כדרכו סימייי סחתן זס 06 יפילו כיתו לתוך hs5 לטסם מבטד טמונע כיון ולכ6ורסעכ"ל.
 5ריך טלין חז"ל קבעו סכך וסטעס כלוס, בכך 6ין לכריכות, מזיק כזקת מדירת מידוע וכפי כיתולתוך

 טים כחזקם הפילו צמות, ד' hSb סח5ר פכנו סל נצויר זכות סחלון לנעל ם6ין צמות, ד' 6ל5למרחיק
 טענס.עמס
 חלון לפתוח טכ6 כר6וכן סריסם מיטת טז סעי' קנד סי' חו"מ כטו"ע סכיה ככר סדכר כע5סומנס

 יכול סלינו וכיון מזיקו מצינו כיון בו למחות יכול צינו טמעון טל רעפים מל גג נגד 16 טמעוןלחורכת
 % oh תזקס * 6ין רטפיסן סל לגג נ5ו לחורכת פתומ חלון נמoh 65 לפיכך תזקס. * 6ין כולממות
 עליסס וצין כרעפים מכוסים כסס כגגיס פסק זס ומטעס חורכס. כנעמס קורס כו מסתזיק עריסמיכי6
 לסותמו. כופסו למצר חלון מצותו לרצות ויכול גגו זס יפתח זמן 6חר ו6ס חקן עליו לפתות סיכולתאמים
 ר5יס כסיזק עכוזיו מזיקו סלינו כמקוס טמעון מ5ר על חקן לפתומ סנ6 סר6וכן כתב סר"כ"66כל

 דל6 ידו על לעכב ממעון עס טסדין רסיס כסיזק ויזיקנו למחר 16 סיוס כטפו יכנס טסו6 טועןוכמעון
 סכן וכתב סריכ"ם ססכיס ולוס סר6כ"ד דעת וכן לכנות. כטיכ6 ודיינה כדינה למחר כסריס למיקסכעי
 6חר סולכין מנסג כים ןוכמקוס נקטינן וסכי וסרמכ"ן יונס מ"ר דעת וכן מס6חרוניס מרכסדעת

 פירוט כסמאם ועי' עדיין. מזיקו והיכו סו6יל עליו למחזיק יכול ם5ינו טנ"ל סרמכ"ן כתכ ומיסוסמנסג[,
1"Dhסחלון לכעל 6ין כידו מיחס ל6 06 מ"מ עייין, מזיקו ם6ינו כדכי 6פי* לממות כידו דים oorn 
 כסס מסכיך יד P"D כפ"ת ועי' מזיקני. מהינו כ"ז כו למחות רציתי ל6 וקמר לסתנ5ל זס ריכולכחלונו
 כעס על גס גמורם חזקס דחוי ום"ל כוס טרמכ"ן על חולקין ספוסקיס דרוכ קנ6 סי' כתסו'סגרע"6
 כפס כפ"ת ועיים עלמו, 6ת למרתיק מניזק רעל כסיתר סמך לענין כרמ"א ועיי"ם לסחוס. "S~hמיזיקנו
 מקורס דפתת 6ף לםתוס דקריך ספוסקיס דעת נרמס כזס תכירו לחורכת חקן פחיתת ולעניןסגרע"6
 ל6 מנזק עליו ומתחרם יוס ככל ממם מזיקו טהו5 כחלון דייל כמפורט ע"ז טמולק מי ממט מלינוול6
 כזס. מסקריך כמס ועיי"ם מקודס. סמךמסני
 5כל סתמן, סממת ר6י' סיזק יסי' 06 דוקא זס רכל ונרסס חקנו. 6ת דיטתוס סחטן כעל 6ת %וףיכול 6פי* bSh עלמו, 6ת לסרחיק סגג כעל צריך דל6 מיכעי % סגג, על %נות עומד 06 דידן כנידוןלפי"ז
06hS 'גירך דסוי ר6י' סיזק דם6ני עצמו 6ת לסרחיק סניזק על כסיתר סממך כיון סרי ר6י' סיזק יסי 
 ממט. ומזימדילי'
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 דקריך קמות ד' סל סמדס 5ז עליו, יקפיל סל6 ממעון סל גג ע3 חזקם לרקודן דים נימק 6י נר5ס6ך
 רקיע, רוס עד גלויים לסיות כריך סרחקס טל דד"6 לנסוג דסוחזקו ל6כרסס כזכור מס מכו6רלמרחיק
 ומכותל ממדרגות, מנגד כותל לכנות סרוסה כמס לכן מסני, bS סמלון ממנגד כמקע רק הו6 סד"כו6ס
 מסני. ל6 מהחלון, קמות ד' ירחיק ל5 ולמטס למעלס 5כל מחלון נגד קמות 5רכע תקועיסי'
 ר6י' כסיזק ומזיק חלון פותה כענין סלוניקי רכני דס0כמת לח סי' ח"כ דכ"מ כטס סכיך "ס,ועוד
 ויעמסו טיחזור ספורדי הכנפול חיוב מטר לו וכעמות מזק כיסוד חלונו לפני פירדי יעמס מסמזיקלחכירו
 כמחי~ס, סגי פתח 5sh 05 לעכככיסו, מניזק מלי פתח ל6 טעדין רכל עיקר וסנר5ס חזקם, לו יהניול5
 סכרת וסיף מעמיס, מבדלת מחי5ס לעמות ע"מ פותח לכתחילס ד6פילו דדייני לדייני רזייתי 6יזמירופה
 וכו'. מססמפס
 קנ"ס סי' הו"מ כמו"ע עי' ודיינך. כדינך עלים למיקס רולס טל6 טוען דסניזק סלוניקי רכניוטעס

 טענס דזוסי ס"ל כמוחס, כמו"ס והכריע סר6טוניס, חבל ועמו דהרמכ"6 וסרמכ"t"h~o ,6כמחקקת
 ודיינך. כצינך עריס למיקס רו5ס ס6ינומכרעת
 למחות יכול הינו מזיקו טסינו דכמקוס סר6"ם 6מר ל5 כ5ן עד טז סימן טוף קו"ח תנינה כנוכ"יועי'
 כמקוס 5ף למורס סעמוי 5sb להורס, עטוי ם5ינו כחלון bSb תזקס, כ5ן 6ין למחות יכול ם6ינווכיון
 קטנם ויפילו לקורס דכעשוי י סעיף קנד מי' כשו"ע כמכו6ר תזקס, לו וים למתות יכול מזיקום6ינו
 לו ים מסות כל תפילו ולכ6ורס ממותל. 5מר 5' נ"6 כ"כ מכותר וכן החזיק. ותפ"ס מזיקו קינווגכוהס
חזקס.
 זס כחקן מקין ם6ט"פ ומסיק 6' ונ"ט כ נח כ"כ סם"ם מוגית הכיק דירן דנידון דומיך תע5 מי'וסריכ"ם
 זה מל רמותו דרך כו סנכנם וכאויר כחלון מחזיק געסס, לקורס זס סמלון כיון מ"מ ר5י', סיזקמסוס
 ומוסיף כדינו, למרחיק חייב כנגדו לכנות סנג כעל יכ5 ו5ה יאפיל, מל6 כדי מכנגדו למרתיק זסופריך
 גזל סלינו מדבר כסן כיוסן וכל וסזיזין ממלונות כחזקת ז"ל הג6וניס טססכימו מה ידעת וכן הריכסו:מס
 ומרזב יחפור דל5 פירקין נזקי וכל וסיד וזבל וגפת הקורות סמיכת כגון לכו, נזק h~h קרקע,גוף

 טלם אמרו טל6 מחל, ומתק, סיזקיס מכריר לכי hSh מניס סלם מזקת אינן ושפכי נטפי וככולסוומזמילס
 ענין 6ין טענס כל6 ממתקיימות מחזקות בכל מלכך כטטרי' קינים מזומר בניס דתלת ממוס 6ל6טניס
 מרחיק ל5 06 ס6מרנו סגדיקות כל לס מעיף קנס סי' חו"מ כשו"ע פסק וכן עכ"ל. וכו'. מניסלמלום
 סמייע כמן טמבל, ממנו טרקו וסוף לסרתיק ולס5ריכו לחזור יכול ואינו ממל זס סרי ושתק חכירוורקס
 על מקפיד ול6 ושתק סרמקס כל6 כנדו מעטס טר6סו 16 לעמות, לו ם6מר 16 כממ"ע( )עיי"ם מי"דעמו
 וטענם. טניס שלם מזקס דכעינן 6ומריס דים אע"ג לסורות, ראוי וכן וכרמ"א: זכה.זס,
 סמדרגומ 6ת לסרחיק  כויך מגג כעל  רלי סכין קמות, ד' כלל סרחיק ל6 ר6וכן 06 אפילו זס לפיומנס
 סחטן 6ת הרחיק ראובן 5ס ומכ"ם כנינך, ק5 כדירי לומר יכול ואינו יאפילו, hSa כדי אמות ד'וסכותל
 סגג כעל ולוי זס, כאויר סחזיק ככר ממעון, מל כאויר מסתמם טסו5 מגס אמות, ד' שמעון סלמכותל
 אמות. ד' כתוך יתקרב 06 רכוכן, טל סחלון מל סקור לס5פיל יכולאינו
 סעיף קנד כמי' סרמ"6 פסק ככר סרכים, מעכר חופן ממעון סל כיתו וכית רבוכן טל מכית כין 06ומנס
 ~שום כפותח 5כל חכירו לרשות כפותת ס"מ לממות, יכול והי' סו5יל חזקס לו דים למ"ר ד6פילוטז
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 וסרסכ"t"h~oS 6 יד סעיף קנד ס" כממ"ע ועי' חזקס. ל"מ %ו"ע כלל למחות כידו ס6ין וכדומםסרכים
 סו6 ספיר 5ר"ס עלי, ותעככ 6פתת למתר 16 היוס וקמר עליו לעכב יכול תכירו 6ין מפסיק ר"מ06

 חזקה, ליס %ו"ע לר"מ דפותח סרמ,'6 דפסק מה6 ססמ"ע וסקטס ממפקר, כזוכם סוי פפתחוהרקבון
 וסכך פתח, טככר זס על ממילך ככנייו סמ5פיל לע"פ כס* לכנות יכול טתכירו לענין סיירי סתסותי'
 מתוכו. ולרקות תקן לפתומ ג"כ יכול הכנגדו hc~1 זס לענין מקנו מתוך כר6ייס מסספקר מוכס6מר
 סרמכ"6. כתמוכת לסדיק מכובר זסוחיקק
 *י ויכול כחקן, מזקס לרבוכן 6ין ממעון, סל לכיתו רבוכן סל כיתו כין חולן רכים סל ממעכר %06ן
 יקפיל. סל6 כדי במות ד' למרחיק קריך ובין מכותל לכנות סננכעל
 וכיון עליו יטפיל טל6 כדי במות ד' סמקן מכנגד כתלו 6ת למרחיק קריך כ6: סעיף קנד כסימןועיי"ם
 סטיעור מס וכיקר כתמוכס סרמכ"6 וככ5ס"ג: יותר. לסרחיק 5ריך בינו ממקפיל בע"פ במות ד'ססרחיק
 תמר ס6ס עמ' טובל, סו5 ס6ס כמ; סו6, כך חכמיס ממיערו וכל וכו' חכמים מיערו מכך סו6מוחלט
 % 5ין לריס טסולך מלון 6כל ח5ר, גבי פעל חלון נגד ככונה זה וכל וטס: עכ"ל. לסכול יכול קינוקורטוכ
 עכ"ל. וכו' עליו ממקפיל לע"פ כנגדו לכנומ יכול ו%ן יז סעיף טנתכ5ר כמותיקה
 ועת לסי סגמר6 %ין לי הנרפס מס זמו סריכ"ם כתב 5כל דינך, לענין הו6 וכתכנו מס כלומנס

 כוס, 6מר מכסג כעירכס ים ob 6מנס ז"ל, ס6חרוניס מן ומרכס S~r וסרמכ"6 וסלמכ"ן ז"לסנ6וניס
 סעיף קנד סי' סרמ"6 לדין לעיל מעתקנו וככר עכ"ל. המדינס כמסג סכל כזס ככיו65 כי לחייוסו%ין
 מידי. % ותו סמנסג. 6חר סו%ין מנהג סים וכמקוסטז

 עוד מסעיריס לכנות נתנו ל6 5חת קומס כן בית לו מסיס מי טנתייס, לפני סעד מנתכרר, מס לפיוהנס,
 ר6וכן, מל סחפן פתימת כמעת %ו"ע זס לפי 6מר סמוק, 6ת סעירי' ספמירה ס6חרון כזמן ורקקומות,
 חזקס * 6ין %ו"ע לממות יכול סיס פל6 וכיון כלל, לו מזיק קינו מר6וכן כיון למחות, יכול במעון סי'ל6

 מלידך 6כל עלי. מקפלת ק6 טענם טוס לרקוען וקין כנינך ק6 כדירי לטעון מגג כעל *י יכולומפיר
 קריך סגג מבעל 6ומריס סס עלים, לכנות סגר כעל 6י יכול זס וממוס מחוק, ספסירס טהעירי' מהגיטך

 וכטסעיריס עסיס, %נות זכות לו סיס % מכית קנס טסמעון וכמעם מטר, 6רכעס מלוו לפחותלסרחיק
 6ין oh 6פי% %ן סרחקס, ע"י רק סזכות 6ת מגכילס עלייס לכנות סוכות 6ת סגג לבעל *נתנס
 יז. סי' חו"מ מ"מ 61כרסס חסד כטוית ועי' ע5מו. 6ת לסרחיק הגג נעל קריך קורה, מזקת%קוכן
 סל כרחכס דינו ab מטר, םלסס טסו6 סכמים כין המפריד OfO סטטמ טל טיכו מה סתכוננמי,מוס

 כיד היו מהכותפות ולהסתלק לחלק ע"מ לבי"ד כמיס היו 06 סרי ח*קס, מיעור כס טלין כיוןמותפין
 רב ופסק "6מר כמו ודינם חלוקס, כדי סוס כבטח ם6ין כיון לעולס, סותפיס נפ6ריס טסס להםפו0קיס
 ויכול קפדי קצע ועל שכביס ט6חורי כרחכם קפדי % כדי כסעמדס כ נו כ"כ טכוס כר רכס 6מרנממן
 תירון סכיך דסר6"ם מס, וככ"ח וככ"י קס6 סי' חו"מ כטום"ע פסק וכן קצע, סל כנין יכנס סל6למחות
 קיים סדין 6כל כ"ד, דעת לסקול כלי מר5ונס דחלקו 6ף ונרכס סכתיס. ם6חורי כרחכס נחמן רב מלזס
 נחמן רכ ד6מר מס6 מוכח וכן קכע, "ל כנין %כות מל6 למחות ויכול כ"ד, עפ"י סיתת סת*קסכ6*
 6ין כ"ד כלי מר5ונס חלקו 6פי* פירום וכו' זס על זס דרך להס 6ין תחלקו ס6חיס כ ז כ"כ טמו5ל6מר
 סרי סתי5ון, על דרך * 6ין דהפנימי זע"ז דרך להס ם6ין לסס פוסקיס מבי"ד כיון זס, על זה ורךלמס



מאממונות

 ם5ומר מי ים ה סעיף קע6 סי' חו"מ כסו"ע פסק וכן כאויר, לפרוח מי5טרך חלוקה כדי כו 6יןהמלר
 עלמו כפני דרך 6חד לכל ביגיע כדי כו 6ין ob חקקה כדי בו סיס אע"פ נחקר( 16 בית לת~ק כליסט6ס
bSaמותפיס נם6ריס כי"ר פסק טע~"י כיון 3כן עכ"ל. ח3וקס דין כו 6ין תכירו חלק על לעכור י5טרך 

 ול6 וע"ז, דרך לפס 6ין מר5ונס, 6ף מטמע מחלקו, סמותפיס ט6מרו וכמו מר5ונס, חלקו 06 6ףלעולס,
 sSnhs, הכותל 6ת כונין ממי5ה לעסות טרקו הטותפין דתנן מה6 מוכח וכן לסני, 6חד דויתר6מרי'
 ונתרנו חלוקה כדי כו ס5ין כחקר 6ף לכן מניסם, טל ומכותל המקוס כ"ד עפ"י חקקה עטו ד6סדכיון
 טל מקוס על ול6 טניהס מכותל 6ת כנו ול5 לטני 6חד דויתר 5מרי' % מסטותפות למסתלקמניהס
 ושמקוס הכותל 6ת כנו דמניסס הפסק נ"ר דעפ"י כיון סניסס, סל וה6נניס המקוס לפיכך 6ל6סניסס,
 כה6 רמ"ה כיד מפרט מכן וכזכרוני סניהם. סל וה6כניס המקוס כי"ר כלי מר5ונס כנו oh גס מניהס,מל
 סמואן. 6מריר"נ
 טעמו הסימוניס טמרך כמו אח"כ טחלקו הגס הכתיס ם5חורי כרחכם סותפיס פיו 06 דירן כניווןלפיכך
 היו חלוקה כדי כזה טלין כיון לכי"ד כסיס היו 06 6כל כיתו, ע"י וחלי מטר ולוס כיתו ע"י וחכי מטרוזס

 גס קכע, מל כנין יכנה סל6 כותפו על 6חד למחות יכוליס והיו לעולס, טותפיס סנט6רו לסםפוסקים
 %נות. המותף מרונה קבע טל כנין על לממות זכותו ע3 הויתר 6מר ל6 מר15נס טמלקועכמיו
 לרמכ"ן נין סכתיס כאחורי דכרמכס יח מחודם קע6 כמי' ככ"י כתב הכתיס שלחורי דמוק5ס 6ףונראה
 אגוד, 16 דגור דינך 6ית להר6"םוכין

 6פי~
 טל חקקה וים הכתיס מאחורי כמוקאה הוי דידן דנידון נימך

 סאתה מה מ"מ לי מזי hb נמי דהממ6 נסי לי' למימר דמאי סטור מס טכתכ כמו נרמס 5כל 5יג1ד, 6וגור
 והוסיף רוקה. איני תטמירו, כפי כו ס6ין דכר כדמיס, ~npbקומר

 כטורי
 עכ"ל. הי6. נכינה וטענם

 עד ועלייתו כיתו 6ת כנס ולשוכן מיוחדות, חלקות %ס היו וממעון מר6וכן הדעת, על מתקכן יותר6כל
 סכל ממדינה מנהג הי' יכן טלו, לגבול סמוך וחלי מטר עד כימו 6ת כנס טמעון וכן ם~, ~כול וח5ימטר
 5ריך היום עריס כנין ועד טל החוקים טלפי וכטס מסגכול, ותלי מטר 636 למרחיק פריך סי' 563מד

 סל טרותכ מגס מטר הסלסס כתוך מדרגות לכנות יכול מ"מ המני, וכן מסגנול מטר פלסםלמתרתק
 מתגמול, וחלי מטר bSb להרחיק 5ריך טל6 סי' החוק ob ס"ס סנטימטר, סמונים לפמות הו6מדרמת
 קיר, ל6 6נל %נות רטות לו ~ט מדרגות דרק גרשה מ"מ וחלי. מטר טל סמטמ כתוך מדרגות לכנותיכול
 רמות לו oa~' דנניח 6ף ההוך הזמן טל למנהג וס"ה מטר. בלסה להתרמק קריך הגבול עי וחולהדמקיר
 קריך וחומס דמקיר קיר, ל6 6כל רמות לו הי' מדרגות רק וחקי, ממטר סל הסטת כתוך מדרגותלכנות
 וח5י. מטרלהרחיק
 לכנות תייש רבוכן מל כחקן יסתכלו hS כמדרגות מעולים מאלה ר6י' היזק דמטעס כיון דידן כנייוןלכן
 מקיר, כפניס יהיו וסמדרטת מע0, כל ודיינך כדיגך עמו למיקס י5טרך טל6 קיים מיסי' ברזל טלקיר
 עד כיתו מל מהקיר להתרחק רבוכן ~ריך וחבי ומטר מלו, הגכול עד וחבי מטר לסתרחק ~איךומקיר
 ענ"ד. לפי לי נר6ס כןהגכול.




