
 ירושלים - דיןפסקיקנו

 זצ"ל לוין יצחק ברוך רבי הגאון ממו"ר דיופסקי
 חיים" 'אזקיר יר"שוב

 בירושלים לממוטפ עין  ביפ ~ראשמייסד

כנידון
 תיקן ולא שעמל מלאכהבעל

הנידון

 אם לקבוע כדי בדבר מומחה שהוא לשמעון אותה מסר והוא הכביסה, מכונת התקלקלהלראובן
 במכונה, והברז המשאבה את להחליף צורך שיש קבע שמעון ולה. בתיקון להשקיע לוכדאי
 שתיקן, לו הודיע ששמעון ואחרי הכסף את ראובן לו שילם לתקן. וכדא" ש"ח, 135 עולהוזה
 לשמעון, ראובן החזירה קודם. כמו פעלה לא שוב המכרנה אך לביתו, המכונה את ראובןלקח
 ידע לא ולכן המכונה גוף פירוק כללה לא שלו הבדיקה אך מקולקלת, המכונה שאמנםשטען
 חיצונית היתה שלו והבדיקה ש"ח, 235 לשלם יש המכונה גוף את לבדוק כדי מקולקל.שהגוף
 נוף על ולא והברז המשאבה על רק היא שלו שהאחריות טוען הוא ש"ח. 10 רק ועולהבלבד
 .המכונה
 לטפל כדאי אם שיקבע מנת על המומחה לשמעון באתי המכונה, בחלקי בקי אינני ראובן:טוען

 המכונה את לו מסרתי ולכן לתקן, שכדאי קבע והוא אתה, להשתמדו שאוכל כדי זובמכונה
 שלוקח ופועל לחינם, ש"ח 135 שלקח נמצא פועלת אינה המכונה שלו התיקון אחרי ואםלתיקון,
 צריך תוצאות, אין ואם הפעולה, תוצאת בשביל אלא שהשקיע העבודה בשביל לא הואתשלום
 לו. ששילמו הכסף אתלהחזיר

 להלכההמקורות

 מללכתו ססליס ול6 מפועל נקנס ט6ס נפסק ג ס"ק ונתס"מ ט מ"ק מס ונסמיל oSa סי' חו"מנטו"ע
 קינו טטכרו קפלן דכ"ם ונרכס נעס"נ. כמכס כסלל כלס לו לסלם קריך 6ין טעסס מס 6ףכחלימות
 מהליס קינו טלו סמיכם מחמת ו6ס מתוקן, דבר ממת"י לסו5י6 ככדי 6ל6 וסענודס מעמלכהכיל

 קבל טככר מס גס טעטס, ממס נסגס כעיו"כ וקיןססתמייכות,
 להחזיר. לריר חסכי



קנזממונות

 ל5 קומר סיס סו6 ד36ות פ"כ כסוף דתנן כמחי כליס הל' לרמיקס לוי דברי במפר טסקדמנו 3מסועי'
 תרכס, סכר לך נותנין סר3ס תורס למדת oh ממנם. לסכטל מורין 3ן 6תס ול6 לגמור סמלחכסעליך
 6נו מס': כמיום sttfn דקכעו מס עפ"י ומכופר וכו'. פעולתך טכר לך טיטלס מלחכתך 3על סו6ונקמן
 ס6 מפורסמת, וסקוטי6 טכר. מקכליס ופינס עמליס וסס "כר ומק3ליס עמליס חנו עמליס, וסםעמליס
 טכר מקכליס שינס שמניות רעלי רכל ונר6ס וכו'. מטלס טכרס מקכליס ס6ומנויות וכעלי מעולסכל

 לסוטיך סכליח ולo~nh 6 כזיעת עמל ו6ס ספעולס, וסלמות גמר 3טניל blb ועמלותס פעולתם3ט3יל
 סטליס 06 ולסיפך ג, p"D טלס סי' כנתס"מ כמכו6ר טכר, טוס מבעליו יקבל bS מתוקן דבר ידומתחת
 עמקת עכור מיינו טכר, ומקכליס עמליס 6נו 6ומריס hc~1 וזס 6תו. סכרו ויגיעם עמל %3 ססזמנס6ת

 מקפם שינו סקכ"ס כעמלו כרכס ר6ס ול6 דסילכת5 6לי63 טמעתת6 לסמוקי סוליה ל6 לסילו 06גרידא,
 סטכם. 6ת מגורמת סי6 ספעולס תכלית 6ל6 כלל מטתלמת שינס סיגיעס סעמליס, מס 6כל טכרו,6ת
 בתורס ועמלת ולמדת ממנס בטלת טל6 6ל6 גמרת לoh 5 שפילו לגמור, סמלחכס עליך ל6 דתנן וזסע"כ.
 גרידא. ספעולס 3ט3יל פעולתך טכר לך טיטלס מלחכתך כעל סוף ונחמן סר3ס טכר לך נותניןסר3ס




