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 זצ"ל לוין יצחק ברוך רבי הגאון ממו"ר דיןפסקי
 חיים" 'אקיר ~וא'רב

 ולירושלים לממוטת הדין  בית ~ראשמייסד

בנידון
 האחריות תקופת תום לאחר שקנה הבית במרצפות ליקוייםנתגלו

 להללההמקורות

 טל טנס כתוך יתגלו 06 רק 6תר6י סקכלן וספגמיס מקלקולים תכל מפורם אונס עס סקכלן טלכתוזס
 ככתכ לו מודיע ל6 כמקונס טכיון סקכלן וטוען 6מר6י. סקכלן 6ין זו תקופס כעכור 5כל אירס,סחזקס
 וכמנס טוען ומקונס א"כ, ט(תגלס מס על למריות עליו קבל ל6 סרי מקולק*מ טסמר5פות טכסכתוך
 כנכנס קמרי ימים כמס פס כעל סעכודק למנוזל ז6ת סודיע 6כל פנס כתוך לקבלן זו תאנס כתגל6

 כסדר, יסי' טסכל קותו ניחס סעכודס ומנמל מתפוררות, טסמר5פות ומ65 סרי5פס 6ת כסטטףלדירם
 כמכתם. כתב טל6 סמךוע"ז
 יתגלו % 06 6לרכ6, טסל6 כנס, כעכור זכויותיו על מוחל כמקונס ספירות 6ין סתוזס לפי מגסונרקם
 חו"מ ככ"י סוכה סזסכ, כפרק וכרב"ט סרי"ף וכ"כ למחול, יודע קינו מקונס זמן, כעכור 6ל6מפגמם
 מעיקרך כי' דפוס מומק סי' ד"ית 6יתגלי זמן ולאר לחכרי' מידי סינט וזכין וסיכי וז"ל: רלכ,סי'
 דל6 לקרוכי', 16 לתגר טירתם ככדי לי' רסס ככה"ג 6מרי' ו% למרי', כלסדורי גי' 6ימ דליזכני'מקמי
 סו6, טעות מקח מומין גכי 6כל 6ונ6ס, נכי 6ל6 סכי רכנןקמור

 וכי
 ל4רי', לי' אדר 3י' דמג* קימת

 עכ"ל. ז"ל גלון ס6י רב כתכוסכי
 על ים תט*מיס חיוכ ורק טעות, מקח כסס אין וכפגמים כקלקולים רק קמור כתוזס זס אעיףונר5ס
 ממחזקם מנס מל תקופס 6חר מקללן 6ת לפטור אעיף כ6 6ס וסקלקוליס, מפגמים 6ת לתקןסקכלן
 כתוך נסג* % 06 6כל טנס, עד רק ומעכורות מחומרים טיב על 6חריות עבו קכל ל6 דסקכלןכדרס,
 דל6 כיון לי', מסור למרי' לי' ומגלי לימת כל טעום, מקח טסו6 כמוס 6כל אריות, עליו קכל %מנס
 כלל. סמקתחל

 4' מטוי דסרר wwn קני % %ינת6 ועכדי' מחכרי' עפר6 דגזל מ6ן ס6י פע6 רכ 6מי כ 4 ככ"לדסנס
 סו6 מחריתי לכינת6 ס6י לכינת6, לי' ועכוי' סדר דלמ6 קמרת מ6י קני, עפר6 ועכוי' לכינת6עפרך,
 6בל %רייתו, מחוזר מינוי זס סרי ללינמ6, טטל מעפר סגולן כמעטס פירום 6%ן. כ6ו חרטותופניס
 טס. סי' כחו"מ וכ"פ סי6, לג'ינס %ו דעפר %רייתו, סחוזר טינוי זס 6ין עפר כסעטסמשפינס
 סני מס ומר5פות ועפר עפר, נקרץ סוס וכתסליך מתפוררות, טניס ככמס סמתיטנות דמר5פותונרכס
 *מר יכול וקינו טינוי ס"ז , מתפוררות טסן ונמ65 מרקפות גזל נולפי"ז כטינוי קונס טגז* כך כדי עדטסות



עגממונות

 נר6ס לכן הם"ל(. לו וקומר מחזיר טגזל ומס ממתפוררות כקלס טפל יתכן וקולי לפניך. סלך סריעליסס
 לפי מר5פות כתוזס כתוב סיס ob ו6פילו כמר5סות, סדירס 6ת לרלף גס ם5ריך כתוזס פירט ל6 606ף

 כעלמך, עפר 6ל6 זס ם6ין מילת6 6יגל6י תיכף כטמתפוררות 6כל כמר5פות, רי5ף 06 דוקק זסמתקן,
 לעמוד יכל ל6 סקכלן מגס ויתכן , כמניס עמרות מוס o~no עם כמגע כ6 טל5 ססתיטנות מתמתויתכן
 חייך ול6 עפר, הקטלן לו נתן מר5פות טכמקוס סתכרר ולכן סטימום. כתחילת תיכף מתפרר וזס זס,על
 ככלל לו נתן ם% כיון כדירם, סמזקס מיום מנס תוך לסתג%ת ם5ריך ופגמים קלקוליס מל לסעיףזס

 וגס לדירם, מנכנס ימיס כמס כתוך סעכודס למנסל 6מר דבריו לפי מסקונס גס ומס עפר, hSbמרקפות
 ל6 חוזם מל ופורמ5לית טנס, סכתוך ספגמיס על bSb 6חריות קכל טל5 מ"ך ל6 ודקי סקכלן, מל%נו
 ד6. ככגוןעומד
 כקורדוכס כתיס לרכוכן ויט נ5טנ~64, פיו וטמעון רקונן ז"ל סרטים h"b5 ט5לס חו"מ. כטורוטס

 סל6 קנסות ועמו ממון, כמכוס סנתיס לשמעון ר5וכן הימכור יחד והסכימו סכתיס מכיריםוסניסס
 ותנו לקורדוכס 6נםיס עכו"ם כ6ו ותמכר ססמכמס וכין תמכר, נעכס חדםיס ג' ולהחר 3סן,ימזרו
 מקלת ועקרו ככיס, טסדליקו ס5ם מתמת סכתיס כותלי ועימנו מקומות מקהת כסן וקלקלו תססככתים
 וסוי ידע ל6 וסוף סמקם גמר קודם מנתקלקלו הומר כי בו לחזור טמפון ורולס ומחלונות, סטיתולחי
 קלקול ממכר מדמי ינכס טסו6 ס3תיס ערך כנגד מועט דבר סו6 משקלקול הומר ור6וכן טעות,מקח
 קירע oh כית, נקרץ ועדיין לו מכר בית כי ר6וכן דברי 6ת 6ני רומס תמוכס. ממבין. ערך עפ"יסכית
 עכ"ל. טעות. מקח זס 64ין לקדמותו סכית יחזיר לו מנכס טסו6 וכדמיס סו6 עוכר מוס קלקול,%

 נר6 ועדיין לו מכר 3ית כי מוס סוס 6ין סכית כעלס לבית, טנוגע מס חד6 עניניס: מני מהר6"םטמעינן
 h~h זס ד6ין סר5"ם קומר ככיח, מוס יגרוס סמכוריס ומדלתות מסחטנות מטענם על גים6, מסידךכים.
 דמם לקדמותו, סכית יומזר מממילך חדמיס וחלונות דלתות לו לעטות ממוכר על ודקי דוס עוכר,מוס
 יוחזר % ob כרור 6כל חדםיס, לעטות סימיס ניכוי ע"י ויתוקן מוס זס סרי וסדלתות לחלונותשנונע

 מחלונות מחמת סכית כע5ס מוס זס סרי to~h5w שמטליל כגון ומחלונות מדלתות תיקון ע"ילקדמותו
 סם3וריס. וסדלתותסטכוריס
 זמן טמעון כו ודר לטמעון ת5ר מכל רכוכן שלפם יכ נטלל (h"s כסוף ירותס רכינו כתב ס' ככ"יועי'
 יבטל מוס כ6יזס nbbtt ומס וכו', ט3מתר מומין כחקר סמ65 ושמר ר6וכן 6ת ממעון תכע ושח"כשרוך
 לדכר ושין סמקח וכטל מוס סוי עלי' דקסדי מידי כל מלכך מומין, כחקירות רכותינו מזכירו ל6ממקח,
 עכ"ל. לתבוע. לו ים חמוס ממתגלה זמן כל b~h ק5וכזמן

 שינס סמומין 06 סמומין, לתקן ם6מ4 ומס וז"ל: סיגם סריי תמו' 6ת טסטליס 6 16ת ממס כדרכ,וע,,אם
 סם 06 6כל קיימים, מחליפין עליסן, תכמיש לשחר סים 16 כהס מעוכרת סמיס 6מת כגון סכתיסכגוף
 לעתור ם5ריך טיט, סל ונמ65 סיד סל טסיך סנר6ס כותל 6ו רעוע, ונמ65 שלס כותל כטן מקרקעכטף
 עכ"ל. וכו'. כמכר סס סרי דמליפין כטליס, וסתליפין 6%ן כ6ו חרמות פניםולמדם,
 מקטנות כעיירות נסוג שסיס כמו ל6 כמר5פומ, מר5פי0 טרי5פס סמדינס מנסג דירן, כנידוןונר6ס

 מר5פות 6לס 6ין מסמר5פות מתקלפת טסמוז6יקס נתגלס 06 ולכן עפר. טל סיתם ססרי5פסשכפולניה
 שסכיך וכעין כעלמך, עפרך bSh "מרקפות" 6לו וקין מרקפות, מי5ריס הממנו מטכם חומר רק6ל6
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 לסתווי ם5ריך טיט טל ונמ65 סיד טל מסוף נר6ס כמסכותל סיגםסר"י
 6%ן, נ6ו חדוות ופניס ולחרם,

 כעלס מוס זס 19bc יתכן סר6"ם, דכרי 6ת הכיקרנו מס לפי 6מנס מכית. ע5ס על גס טעות מקחכסוי
 6כל כיח, זס 6ין קיר כטממר ודוקק מר5פות, ויתדם טימתור ע"י לקדמותו למחזירו ם6פמר כיוןסכים
 למרדפות מנוגע מס 6כל סרי5וף, 6ת ולחדם לסחזירו ד6פמר כיון סכית כעלס מוס קינו רידוףכמחסר
 סמר5פות 6ת ולמום למרום סקכלן היים כמרקפות, מר5פיס טרי5פס ממדינם טמנסג כיון ודקיכע5מן
 06 לדעמ יכול קינו סו6 גס כי לסוגות, רכס מככוונס סקכלן 6ת לס6סיס ט6ין ו6ע"פ סמדיגס. מנסגלפי
 דוקק זס 6כל כדירם, סמזקס מיום סמנם תקופת עד רק 6תר6י סקכלן סחוזס סלפי ו6ף סנ0יון. מןל6

 מייכ כמר5פות, נרמס מרק כמר5פות זס כנידון כטן טעות מקם כמקוס 6כל וקלקולים,כפגמים
 מנס. ניחרי סמום נחג% 06 גסלתחליפם
 סקכלן יתקן 06 סמומחיס דעת כלפי מגס סמר5פות, 6ת יתקן מסקכלן כמס מקונס ימכיס ohלמילופין,

 סרימס, hSh תיקון למס וקין יתפוררו, סוכ סימיס כרכות סרי 6ותס, יחליף ול6 סל4 מרקפות סכעין6ת
 מרקפות. כעין לבין מיקפות כין סממוער ככסף מקונס 6ת לפקות סקכלןודקי
 כיון כפניס, ח4ליס מס סנר6ס מכפי הדלתות, סר6הונס: כמנס סקונס מסנים סקלקוליס לרטימתכנוגע
 ע"ז סדיקטיס, כין מלפיס פינס qh 06 כסתמך מויקטיס, מיינו מלכידיס, עסויים מדלתות סחוזסטלפי
 על סמותס דכע"ד מס סי' כמו"מ דעי' מסעיף, סל פירום מכין ם% לטעון יכול סקונס וקין וקבל,סכר
 סטטר 6ת קר6 כםל6 עלמו 6ת חתם 6פי4 דכר, כטוס תכירו לפטור 16 דכר, כטוס עלמו לחייכסנטר
 ם6ינו כרור וסדכר מטייס, כלטון סטטר נכתכ ו6פילו כסטר מכתוב מס כלל יודע ט6ינו ידענוו6פילו
 וסומך לקרותו חמם ם% כיון בו, סכתוכ מס ככל סו6 מתתייכ מ"מ כלל, סלמון מכין וקינו לקרותיודע
 סרמכיין. מתמוכת וסוף מס, מנכתם מס ככל %תחייכ כרעתו גומר סו6 החרים מל נסמכות עלעקמו
עיי"ם.
 לפקות תייכ סקכלן 6ין ה6מכטיס, 6ת סעכודס מנסל עס קטטס מחמת סכר ערכי מפועל לטענםכנוגע
 6ית רכס טעמך ל6ו ולמס עכר 146 מ"ז פ"ר דידיס מממנם 6טי רכ ד6מר 6 י כ"ק כמכו6ר סקונס,6ת
 יוס. ככל מנס מ6ס רכו 6ת מחייב זס ונמ65 חכירו מל גדינו וידליק וילך רכו יקניטנו סמ6כסו

 כחומר %נות 5ריכיס ממרפסת 6ת מגס כמיפרט נזכר ל6 כמרפסת, ומעוכם סרטיכות לטענתכנוגע
 מ"ו. פ"ג כמעמרות ממנינו כמו חכר, 6ל6 כית 6ינס מרפסת כי סקכלן, 6ת כוס למייכ וקיןכירוד,
 מל למעלות מסתייגות טוס כלי כגינס כרז לסור כפירום כתוב כחוזס כגינס, כרז סל לתכיעסכנוגע
 סטנס כמקופת מכיר כזמן ככתכ סקונס טסגים וספגמיס סתיקוניס כל 6ת לתקן סקכלן קריך ודקיסגינם.

סר6מונס.




