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 הדיוןנושא

 החצר חשבון על תוספות הדירה לשטח הוסיף שהמוכר לאחר קרקע דירת קנה א'התובע
 גם בחלונות. הקדמית בתוספת המרפסת את א' סגר הקנייה לאחר הבנין. כל שלהמשותפת

 התוספות שתי בין נותר אך המשותפת החצר חשבון על תוספת לדירתו הוסיף שלידוהשכן
 בשעה א' של לתוספת לחדור השמש מקרני מנעה לא השכן ותוספת מטר, כשני שלמרחק

 .מסויימת
 א' של שלצידו השכן בניה. תוספות לבנין להוסיף מהעיריה רשות הבנין דיירי קבלולאחרונה
 שכן המערבי, בצדה א' שהוסיף החדר לחלון עד שקבל, המירבית התוספת את להוסיףמבקש
 מבקש א' של דירתו שמעל  השכן גם תשמישין. בחזקת המחסן שכנגד בחצר זכה כברלטענתו
 בזכותו להשתמש מעונין אינו עצמו א' . א' של שלצידו השכן של התוספת מעל לדירתולהוסיף
 החצר חשבון על - התוספת את להרחיב משכניו למנוע ותובע החצר. לעבר דירתו אתלהגדיל

 לאור כמקור לדירה משמש שלו המרפסת של שהחלון משום - בה שותף הוא שגםהמשותפת
 של הפנימי בחדר השתמש שהשכן למרות ולטענתו החוצה, דרכו להביט כחלון וגםושמש,
 וע"כ בדירה, לפניו שגר הבית בעל בהסכמת או בהסכמתו זה היה לא במחסן, שביניהםהחצר
 שלו, גם משותפת לבעלות שייכת זה למחסן שמחוץ והחצר משותפת, בבעלות נשארעדיין
 מעונין הוא לטענתו החלונות. את לו שיסתירו באופן מעליה או בחצר שיבנו מתנגדוהוא
 הקונים. את תרחיק הבניה שתוספת משוכנע והוא סביר, במחיר דירתו אתלמכור
 אינו השכנים, רשות בלא  משותף שטח על נבנתה א'  של שהתרספת ~ומכיון השכניםטוענים
 לטענת לכולם. שייכת הלכה שמבחינת זו תוספת ליד לבנות אחרים משכנים למנוע היוםיכול
 בו גער המשותפת החצר חשבון על הדירה את הרחיב הקודם הבית וכבעל בשעה אחדשכן

 זוכר אינו הוא למחאתו. שעה ולא אלימא גברא היה הקודם הבית הבעל אך אנשים, הרבהלעיני

 התוספת את לסגור בשכירות אח"כ בדירה  שגר לדייר  הרשה לדבריו המחאה. עדי היומי
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 שמעולם טוען שני שכן הבית. לתוך גשמים מי חדירת למנוע כדי ובתקרה בחלונותהקדמית
 קבלו. לא שעדיין פיצוי, לקבל בלא הבניה לתוספת הסכימולא

 ברשות. בנה שהמוכר ללוקח וטענינן הדירה את לו שמכר המוכר בנה התוספת שאת א'משיב
 משיבים להסתירה. אפשר שאי חלון חזקת לו יש ברשות, בחלונות המרפסת את שסגרומכיון
 למחות. סיבה להם היתה לא ולכן לידו בניה רשיון היה לא החלון את שבנה שבשעההשכנים
 לשכנים שתהיה הגדולה התועלת מול א' של המזערי הנזק את לשקול שיש טועניםהשכנים
 משפחותיהם. בני לרווחת דירותיהם את להרחיב זובבניה
 ביוזמתם ששונה הת.ב.ע. משינוי כתוצאה הושבחה א' של שהדירה השכנים טועניםעוד

 בתחילת אמנם ברשיון. דירתו את להרחיב א' רשאי החדשה התכנית פי ושעלובהשקעתם,
 לפי נעשה והשינוי התהליך, באמצע פרש הוא אך שותף, א' גם היה הת.ב.ע. לשינויהבקשה
 מהבקשה שפרש טוען א' בהשקעה. שישתתף בלי בהשבחה וכה  וא'  והשיעתפןבקשתם
 ואז החלון, את ויסתיר שלו החדר ליד השכן יבנה התכניות שלפי שראה ברגע ת.ב.ע.לשינוי
 זו. בבקשה מעונין שאינו דעתוגילה

 דיזפסק
 לדירה. הקודם הבית בעל שהוסיף החדר על בעלות חזקת יש לא'א.
 יש ולא' א', כולל הדיירים, כל של משותפת בבעלות היא א' של החדר שליד הפנויה החצרב.

 ביום. מסויימות בשעות שמש הסתרת סיבת בגלל ומעליה זו בחצר בניה למנוע הלכתיתזכות
 מכיון ת.ב.ע. של החדשות התכניות השגת ע"י דירתו השבחת עבור לשלם חייב אינו א'ג.

 בהן. רוצה שאינו דעתושגילה
 הראוי מן בבנין, מהדיירים לכמה רווחה תביא בת.ב.ע. שאושרה ההרחבה ותכנית הואילד.
 לעיל המוזכרת - השכנים של הבניה לתוספת להסכים א' על הדין, משורת לפנים היושרומן

 הפסד על אותו לפצות מעליו, הגר וזה מצידו הגר זה הסוכנים, התחייבות תמורת - ב'בסעיף

 הפסד והן הדירה, ערך ירידת של הפסד הן שלהם, הבניה מהרחבת כתוצאה לו שייגרםכספי

 הנזק וסיעור השכנים. של הבניה תכניות בעקבות הדירה במכירת עיכוב בגלל משוערכספי

 מוסכמים. שמאים שני ע"י ייקבע כאמורהכספי
 עפ"י לבנות השכנים רשאים - הנ"ל ב' בסעיף כלולים שאינם - המשותף הבית חלקי בשארה.

 שני הערכת עפ"י - לא' ייגרם אם - כספי הפסד על לפיצוי התחייבות תמורת ת.ב.ע.תכנית
 מוסכמים.שמאים

 דומב חיים שמואל)-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(



רצוממונות

 לדיוןהשאלות

 של מחיצות מסביבה ובנה סוכה מרפסת לדירתו שהוסיף שהמוכר ללוקח טוענים האםא.
 בקנין. היה המשותפת, החצר מתוך טפחים,עשרה

 חזקה. המבטלת המחאה היא כיצדב.

 אם הדין ומה חדר. אותו על תשמישיו חזקת לו יש האם השותפין, בחצר לעצמו חדר סגרג.
 השותמין. ע"ש בטאבו רשום עודנוהחדר
  שם, לבבות  רשיון לו היה שטרם מפני מחה שלא וטוען שכנו, ע"י חלון פתיחת על מחה לאד.

 חזקה. נחשבת החלון חזקת האם לבנות, רוצה רשיון שקבלוכעת

 נוספים, חלונות לבית יש אך מסויים, לכיוון נוטה כשהשמש בבית שמש קרני המוסיף חלוןה.
 לבית. שמש קרני כניסת על חזקה יש והאם לאורה", העשוי "חלון נחשבהאם
 האם בבנין, הדירות כל התייקרו מכך שכתוצאה לבנין, ת.ב.ע. לשנות כדי ופעל השקיעו.

 "יורדי. כדין השקעתו עבור למשקיע לשלם השכניםחייבים

תשובה
 מ5ר לקת Oc oht 6 כג כדף ופרועי כחזקתם. זו סרי וגזוזטר6ות ויזין ו3ס ח5ר לקח 6 ס כ"3 כמפנסא.
 עם נתפייס 6ו מלו לתוך כנם ססר6סון לו טוענין ס3י"ד כחזקתס otto לרס"ר יו65ין וגזוזטר5ות זיזיןוכס

 וללוקם ליורם וטענם פס פותחיס כי"ר ופרטיי ללוקח. טוענין קומרת ז6ת 6 כג מס וכגמ'סרכים.
 מפקני לקחתיו h5bn 16 ירסתיו טומר וזס 6כותיו מל 16 סלו טסיתס עריס לו וים עליסס 6יסמערער
 לקחו ומן טען טלn~Dh 6 מניס סלו" לו ממוכר 16 סכיו 3ו ססומזק עדיס וס3י6 רכיס ימים כוטסוחזק
 תורס סדין 3 ענף ג 6ות קי6 סי' י5חק כנחל וכתם פס. לו ופותחיס כי"ר לו טוענין מלכותיך 16ממך
 לסו טענינן , סנפתעכיו נכמיס hSh נתחייכו % י6ינסו ולוקח דיורט ס p"D לט סי' כק5וס"מ וכתכ610.
 טעכוד טוס עליו וקין כרטוש ירד 1סלוקח מלוקח מלקחו קורס ממוכר דפרע וממוכר סמוריםטענת
 נח סוים חו"מ דוד ימועת )ועי' כרי טענת כמו וסוי הלוקח, סקנס קורס סמוכר פרע דכ3ר כיוןמעולס
 י טעי' קמו מי' 3טו"ע 3רמ"6 )כדמפורם לקנוחיך מייםינן מורס סמוכר ו6פי' סק5וס"ח(, דכאי עלממ"כ
 סמוכריס וסרמכ"ן סרמכ"ס כדעת ז 6ות י6 מי' 3"כ כחזו"6 וכתכ ללוקח(. לתור נקמן סמוכרד6ין
 דים לומר סייגו ללוקם טוענים לדין ד5ריכין מס מחילם, סויף סמתיקס bSb טענס 6"5 נזיקיןמחזקת
 וקינו טמ6 טוען ממזיק 06 וכזפ מוחליס, ט6ינס לו וקמרו כו ממחו טוענין סנזקין 06 6פי' חזקסללוקח
 טוען עלמו ססו6 כל לו, ממלו 06 ומספק כודרי % לסור טסיס דבר למחזיק יכול קינו כו מיחו 06זוכר
 ע"כ. ודרי. כטוען וחסיד ללוקת טוענין ו3זסטמ6,
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 כהעמד 6ל6 וג' ג' כל כסוף למחות קמרו דל6 הרטכ"6 תטו' עפ"י הטופס פסק ח מעי' קמו כסי'וסנס
 מכח hSb כ6 קינו סוס טסלוקח לפי כלקח למתות 6"5 סר6סון כטמכרו 6כל הרקבון, קותוכתוכו
 דין על חולקים ותומיס ומסרי"ט סרמכ"ן ד6מנס ח P"D כנמה"מ וכתב כריסון. זס מיחס וככרסר6סון
 כממוכר סמיחה וכיון 6חד יום בו דר חמיו דל6 כק5וה"ח כמח"כ והטעס מממכר עס מעיקי 6כלזס,
 כגזלנותך. כו סדר כידועהוי

 51"ל נזיקין. nprn לענין הנ"ל סמזו"6 וכממ"כ כלל, ממקס סיתס םל6 ללוקח טענינן bS מרועוקמם
 טמיחה. טוען מהניזק bSh עריס כמקין מיירי b~1tno וממ"כ המחקה, על עויס כטים סיירי קמודכסי'

 עילס 06 יודע קינו וסלוקם סממותפת, מהחקר חלקים לדירתו הוסיף %' טמכר מהמוכר דירןוכנידון
 הכטיח מהמוכר טוען סטכניס ולמד hS, 16 כך על 5 מח5 טהמכניס 6ו ל6, 16 זה עכור למכניספעוי
 פכך סת5ר תפיסת על סמוכר כפני טמחס טוען 6חר וסכן נתן, bS1 למכניספעוי

~DSt 
 סכניס, על עליו

 ססמוכר ללוקח טענינן כ, 6ות לסלן עי' כדין, עדיס נפני סיתס ס6ס סמח6ס טעכת סוכחס 6%ך
 ללוקם. כן טענינן ל6 דכניד"ד די"ל סליט"6 וויים סגריי ידי"ע הערת %ל ועי' כרמות.התזיק

 דנקיט סו6 גזלנך פלני6 מחרס, הויך hS הו6 גזלנך פלני6 זכיד רב 6מר מח6ס, דמי סיבי כ: לח S~Sב.
 למחר 6מר % ד6י ר"ח כטס רטכ"ס ופי' מח6ס. הויך כדיננו ליס תכענ6 ולממר כגזלנותך ל6רע6י.לס

 פגם כנותן הו6 סרי כ%ד, כגזלנותך ל6רע6י וק6כיל נזלן פלוני 6ל6 מיניה, ומפיקנ6 כדינך ליסתוענק
 ל16 סו6 גזלנך פ%י6 הרמכ"ס כתב יקר כר יעקב רני וכטס מתקה. וג'ינס עוות כמומר 1ל6כמבירו
 ולפיגמו 6חריס סל כקרקעות ממזיק פקני ם6מר כמי הו6 וסרי עלמו מממת מיחה ל6 כסרי סו6מח6ס
 מיחס סרי כגז%ות6 %רעלי דק6כיל פירם 6ס 6כל ט5, מסוק מזכיר קינו מסרי לערער 1ל6מחכוין
 כדינך. ליס תכענ6 למחר סייס ד% ולע"ג מת6ס וסויף כעולה מחזיק ט% ממקרקע ומודיע עימומחמת
 ומס"מ. כתום' ר"י טכ"פ 1 6ות פי"6 טות סגמ"י ועי' עיקר. זס מפירום סרסכ"סוכתכ

 הו6 גזט כמדי 16 כחקרי ממתמם טהו6 פקני מניס כפני קומר סממ6ס. כעד ס"ז: פי"6 טו"נוכרמכ"ס
 טמרי מחמס, זו 6ין סו6 גזלן כח5רי טמפתמט פלוני למן 6מר 6ס 6כל וכו' כצין קותו תובע 6ניולעתיד
 קמו סי' סטור וכתכ כסטרי. נזהרתי % ולפיכך כלכד קותי חרף טמ6 קמרתי כמטמעתי קומרר6וכן

 יקר. כרכינו ול6 כר"ח מפרםמסרמכ"ס

 יונה דרכינו כעליות וכתכ כתוכו. 5מר כריך וקין טכיס נפני מח6ס א"כ 6מר רכ6 6מר כ % מסוכגמ'
 כניס כפני מח6ס כדקיי"ל עדיס, לסכיך קריך ודקי מחיתי, ג' כתוך המערער 6מר ט6ס קכד( נעמ'טס

 וכיקר רמיה. 6ינס רמינו דל6 המערער מיחס טל6 עדיס לסכיך יכול קינו טסמחזיק כתוכו,561"ל
 ממערער קריך טוכס דסחזקס וכיון סחזקס, 6ת סמכטלת טענם זו ומחקה מס יונס מרכינו עלכסערומ
 ר6יס.לסכיך
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 ככעס הר6טון מכית כעל על מנית ועד חבר "5עק" 6כן ס6ס סדין נכית נתכרר מל5 דיון כנידוןלפיכך
 כגמ', טנ6מר כפי מח5ס כלמון בו מחס ס6ס עליו, 5עק ומס סממותפת, מסמיר חלקים לדירתופסוסיף
 יודע טסינו גס ומס מחמס, אינס סגמ' מלפי כלמון עליו ם"5עק" 16 יקר, רכינו לפירוט 16 ר"חלפירוט
 לחזקם למתייתם ים ע"כ המוכר, מל החזקה 6ת מיכט% עריס לנו 5ין וממילך הלעקות, 6ת ממס מילומר
 6. 6ות לעיל מנתכ6ר וכפי טוכס, ~Oprn ממוכרמל

 מנס כלב, עס סטכניס 6ת ומכריח bn~Sh, גכר6 מסיס מפני לדין קותו תכע מל6 סטכן טטועןומה
 קמט סי' סטור וכתב כו, למחות מיר5ין לפי חזקם 5ין לגזלן דוקך 6 מז כ"כ סגמ' סוגית עס"ילסלכס
 o~rn % 6ין ידועם סדה על גזלן ממוחזק 16 ממון עמקי על נפחות בסורג מוחזק סו6 05 גזלן, דמיסיכי
 חזקס. % טלין ממון עמקי על נפצות מסורג כגזלן דינו כ% ע"י טכניס מפחיד ט6ס טמענו ל6 6ךבה,
 לסלחם אריך סו6 ד5טו ממט, כזה 6ין אעמיס, טהפועליס ס6מר "ומס רטז: סי' מ"פ מלכיאל יבריוטי'
 עפ"י מליט"6 וויים סגר"י ידי"ע סערת לסלן ועי' oc". לבנות מרמס טילינו לל6ס למגיד לו סיס רקכסס,

 מזקת. % 6ין בניד"ד דגםהתטכ"ן

 עטס 5כל חזקה, אינס וכו' תרנגוליס ומגדל ורימייס תנור כחגר כממס מעמיד מיה 6 נו כ"כ כמטנסג.
 כר רכס 5מר ר"ג 5מר hD~D ומיס רים6 מ"כ וכגמ' חזקס. ת"ז וכו' טפחים עמרם גכ1ס לכסמתומחי5ס
 כדי דכסעמדס רמכ"ס ופי' קפדי. 6ממי5ס קפדי ל6 כדי דכסעמדס עסקינן סמותפין כמ5ר סכ5לכוס
 מזקס % דלין מפליו זה וימלק יקפידו וכטיר5ו מקוס לאותו טי5טרכו טעם עד זה על זה מותפין קפדיל6

 ל6 כלי וכסעמדס בגמ' ופריך חזקס. וס1י6 עמו ברמותן ודלי מחו ול6 ומדטתקי קפדי 6מחי5הבמתיקתן.

 אחורי סל כרחכס סכ6 לכוס כר רכס 6מר ר"ג 5מר 6ל6 וכו', סנ6ס כנדרו הטותפין תנן וס6קפדי
 bo~c אריך הכתיס טלפני בחטר 5כל רמכ"ס ופי' קפדי. ו6מחי5ס קפדי bS כדי דכסעמדס עסקינןכתיס
 סטותפין מן 6חד ה"מ ס"ה טכניס סרמכ"ס ופסק כדי. כהעמדה קפדי והלכך וי5י5ס לכילה פנוימקוס
 ו6ס מיראה. זמן כל עליו מעכב ס"ז כותפו כו מיחה 1ל6 כמ5ר וכיו"כ רימייס 5ו כהמס ממעמידכחקר
 סמחי5ס, על מקפידין טסטותפין מחזיק, טפתיס עסרס גכוהס מחי5ס וכיו"כ זו כהמס כסנימעמיד
 מחל. ומניחווסו6יל

 אכילת גבי דדוק5 חזקס, לו עלתה סמותפין כחור חדר דבנס כיון סג סי' חו"מ מסרי"ט כסו"תוכתב
 וזס זה כרוח אוכל זס סטותפין מדרך ד6מרינן מטעמך לפלגך דנחית חזקס סויף ל6 כיח 16 הדספירות
 כדעתי למימר מ5י ול6 6סדדי סוחפי קפדי ככס"ג כנין דכנס סיכך 6כל מקפידין, וקין זס כרוחאוכל
 מזו ל6 כיתו לתוך פתוח כחדר ידוע טהדכר סו65ותיך, ת5י לך ולפרוע זס כחדר עמך %סתמםסיה

 %נות מהתחיל "ממעם נרסס טעמך ומסך למתוק. מו"ל bS חלקו םלhn~h 6 ו6ס 6חריני, כיסל*מתמוסי
 ומו"ל סלו לתוך מכנימס מסוק יריע מידע כיתו כתוך התדר 6ת מכונה דזס וכו', oprn לסני לועלתם
 גני סי5 דרכוותbm1Se~ 6 אע"ג וכו'. לחלמו זס כממוס וזכס חזהס סויף לאלתר דככס"ג ואפטרלמחויי,
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 מלוי יסוטף מרכינו חזקם, סיו עירס  גבוסי  לבספהי  פסילה ערס  בטלר  בספה מעמיו רסיסמתני'
 מחמת bss1 מניס ג' כחזקת פירפו וסר6"ם מחילס, ומטעם חזקס סויף דל6לתר פירסוסוסרמכ"ם
 דל6 ככס"ג לומר טייך ל6 קכוע בנין כונס וסיס סו6יל חזקס סויף דל6לתר מודו כו"ע וסכךטענת,
 hso  גס הפהקן  פפמ  סבספס  טכטנסהלם יריע מידע סכסמס %ורך מעומין כמחי5ס ד5י% 6ינפי,קפדי
  קינטי. דקפדי פטיט6 קטוע וכנין 5כל עלס, קפדיו%

 מוכס ו6י חזקס, סוי יומין תלתין כתר חזקס סוי ל6 יומין תלחין עד דמטללת6 כמורק ס6י כ 1 מסוכגמ'
 סוי לאלתר כטינה מכריס ו6י תזקס. סוי יומין מכעס כתר חזקס סוי ל6 יומין מכעס עד סי6דמלוס
 מיחס ומדלף כחכו טס תוס' וכמגסות למחויי. ליס סוי סקורך מן יותר עלס דסכקוס דכיון ופרם"יחזקס.
 מיד ומלכך מטניס, כל לגורך סוכתן לקבוע דרכם סיס סכן עולס עד כמעות פייסו דוס למימר6יכ6
 חזקס. סויה מכעסלהחר

 חלק יעקב מכות כטו"ת פסק ככר סטותפין, כחקר כט6כו מרסומס כחפר תסמיסין חזקת ממזיק 06המנס
 ממילס, מסני ל6 סדירס על פטר למוכר מים דכיון ג מ"ק קגג סימן תרוכס כפתחי סוכה קם סימן6'
 b~o דסמחילס סיכה סייכו יז, p"D יכ סימן ם"ך עי' טטר5, כתפם גס מחילס דממני דם"ל למאןו6ף
 עי"ט. מסימן. מחל מל6 וקומר מכמיטו וכע"ד סיכ6 6ף עריס ע"פ 16 עלמו סוו6ת ע"פ וברורודהי
 עמס טלין חזקס תמיכה ט% ם6ינו מפורם רימוס טיט דכיון יד סימן Psn 1 ענגיל מסרים כסוי'תוכ"כ
 חזקס. כלל חמיכם 1ל6טענס

 ח5ר ע"ס כט6כו רסוס טסמקוס כיון ע5מו, יוי על סיתם 6' סל סתפמיפין חזקת 6י% דירןוכנידון
 מסמוכר ליס טעניכן לוקם חסוך כיון 6כל טענס. ע"י bSb מחילס  טל חזקס % מועילם סיס ל6סטותפין

 לרכוס  סרייך  בפרר sc '6  בבירו  סבכו ססחזיק מס 6כל חזקס. חזקתו ולכן מסמכניס סח5ר 6ת קנס40
 נומם"כ זס על זס טותפי קפדי ל6 כדי דכסעמדס חזקס, סוי6 ל6 זו מזקס לגרוטאות, כמחטןסמפותף
 מדר, סו6 גס יכנס מזמן כנוה סיס כדעתו כי  ברטובן  פימה  טל6 רמס י סי' יערטל מסכנותכשו"ת
  ע""ט. 6דס, כל מב% דכריס כגדר וזס חדר, סו5 פיכנס יסכים ר6וכן מגס ממעון מתק דסכיו6דעת6
 1ל6 סממותף, סרכוזי ע"ס כט6כו רמומס עודנכ סח5ר  רירך  טבבירין גמ  פס  לשירחר(,  רופס  6Ofין

 יעקב. כמכות מכמכ וכמו מחילס כוסמועילס
 יוסי רכי כר ישמעאל ר' לפני וכ6 ססותפין להאר חקניו  יפהפ 6הר  ב*רמ  פסיס כ נט כ"כ כגמ'ד.
 פ"ס מכניס סרמכ"ס ופסק ומחוס. יגע ופתחת יגעת 6מר תייק רכי לפני וכ6 מחזקת. כני ממזקת 6%מר
 ממנו, בו טממתכל מפני עליו מעכב תכירו לחטר, כיתו כתוך חקן % לפתוח טכיקם סמותפין מן 6חדס"ו
 עליו סמעככ חנירו כם5ווח וסיירי וסמום, יגע ד5מר חיי6 כר' טסות מכ"מ וכתכ יסתום. פתחו6ס

  סיכול פיעור סו6 06 כי"ר עיני כראיית דתלוי ג P~D קנג מי' כנתס"מ וכתש ממל. ד6ל"ככטידע,
 סגיך סר6ס טי6מר גריך חקן וכפתיחת  פספס,  טירם טידוע  ביי  n)uw  בעינן  רס6  נוסהמלהברר



שאממתות

 סיזק על טמחל בי"ד כעיני סנר6ה עד מקפיד ול5 טלו נסטתמטות חקן מתוך ר6ס פעמיםם3סרכס
 כלל % מחל מל5 קומר ט5ס ס ענף גז סי' 3"3 מנס כדברות S~5r פינמט"ן סגר"מ וכתב ע"כ. וכו',רסיס
 16 מלונו, ימתוס להסתמט דכסי5טרך וסיומינו התכירו לסמתמם 6ז %ריך סיע םל5 ממוס ממתקרק

 סוס מתיקתו טלין ממוס לסחוס גס %ופו ויוכל גדול טעם יט עליו, יעכנ % כותל לכנותכמימטרך
 ויעכור עו חזקם 5ינס ברור בו מיחס מל6 ד3דכר חייל רכי דעת 3י6ר וכן ממכניס. זס דמ~ויסוכחס,
 עיי"ם. מזיקו. טסות ויכירזמן

 5ין ר5יס כסיזק מזיקו קינו טעכסיו הבירו %טות חלון טספותמ סר6"ס ועת טז: סעי' קנו סי'ו3מו"ע
 רסיס כסיזק זס מחלון זס ויזיקנו ססו6 סמקוס סו6 יכנס למחר 16 טסיוס כטענם עליו לעכב יכולרככו
 לעכר יכול הטינו וכיון סו5, תמר קינו וזס נסנס דוס עליו, לעככ יכול קינו מזיקו קינו טעכמיו טכיוןמפני
 קותו כנגד לכנות יכול וכן ר6יס 3סיזק יזיקנו פל6 כדי למתמו יכפנו מלס וכמיכנס חזקס % 5יןעליו
 מזיקו מקינו כמקוס טמעון ח5ר על חלון לפתוח סנ6 טר6ו3ן כתב סרמ3"5 5כל סרחקס. 3ל5תלון
 לעככ טמבון עם מסדין כאליס ויזיקנו למחר 16 סיום 3ם% יכנס טסות טוען וטמעון ר5יס 3סיזקעכמיו
 סריסים ססכיס ולוס סר5כ"ד דעת וכן לכנות, כסיכון ודיינך כדינך למחר כסריס למיקס כעי דל5 ידועל
 ם5ינו מנ"ל סרמכ"ן כתכ ומיסו נקטינן. וסכי וסרמכ"ן יונס סר"ר וכ"ל מס5חרוניס מרכס עכ"דוכתם
 ע"כ. עדיין. מזיקו וקינו סו6יל עליו להחזיקיכול

 סיס טטרס מפני סמותפין כחפר מוכס ממרפסת תפיסת על מחו מל6 ססכניס טטועניס דירן כנידוןלפי"ז
 י"ל %ס, מניתן סרמיון כפי לכנות ורו5יס כו מוחים סרמיון 5ת מקכלו ועכטיו כחקר, %נותרביון
 לחזקת מנוגע כמס רק לסתקכל יכול זס סתירון נר5ס 5מגס חזקס. 5ינס אחדר 6' סל ממוכר מלטחזקתו
 מכניס, נטעת טמחו עריס לסם 5ין 5ס ססותפין, כתפר החדר צנין עכס על 35ל סנומף, מבמדרמחלון
 מלק גניבת נעל טס, לכנות רטיון למס סיס ל5 כך סכין מפני מחו סל5 עומס לתרן יכולים מס5ין

 מסר. ל6 וזס נפנס זס טייך ל5 דכזס לו, 6ין ob וכין טס כניה רסיון לו ים 06 3ין פותק 5דס 5יןמסח5ר
 גכוסות כממיכות סמדר בניית על 6' מל ממוכר כפני טמתס ססכניס 5תד דברי 5ת כקבל 05 גסולפי"ז
 ממו ל6 ומס כמלונות, התדר 6ת מסגר ככעס 5' כפני גס ולמחות להוב עליהם סיס סרי טפחיס,עטרס
 כחקר חדר כניית כ 5ות מנ"ל סמסרי"ט לדכרי סרי סמותפין, כחפר כנין מוסיף הכמעטיו למרותבפניו

 חזקת על 5כל המקוס, על לרעלות מנוגע כמס רק סי6 זו מזקס כאמור, 6ך לאלתר. תזקס סויףססותפין
 למתות, עיסט סיס % סחלון, ע"י ניזוקיס סיו ל6 וממילך כמקוס כניס רמיון סיס טטרס כיוןסחין,
 מזקה. אינס סמלון חזקתוממילך

 ממנו ליכנם העסוי חקן רסכ"ס ופי' חזקס. לו ים טסו6 כל אפי' ולאורס טמו6ל 5מר 6 נט כ"כ כגמ'ה.
 דקכיעות5 מי6% ל16רס סעמוי דמלון חזקס, לו ים כ"ט אפי' 6ל6 ~ורי חלון כעינן ל6 6פל כמקוס6ור
 ג' כתוך למתות תכר לבעל לו וסיס עם16 סימיס לכל זס חקן מערס וכיון לקורס כריך 5דס סימיסרכל
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 ממקוס קורה טס היתה מל6 רסכ"ס פי' כ נם מס וכמכנס ע"כ. עטה. דכימותו למיסר 6יכ5 מיחס1מדל6
 לרטכ"ס 6כל זס, תקן כל6 לרקות ~b"ht דוקק הו6 הר"ח מסיטת קנד סי' הכ"ח וכתב ממס. 6ל66חר
 06 ם6פי' כחכו קפכ סי' ת"ג הרמכ"6 וטו"ת תקנו סי' כ"כ המרדכי כמנס כך. כל 6פל כם6ינו 9Db'הו6
 סי' הריכ"ם וכמו"ת לקורה. עטוי ס"ז יותר קורס לו להיות מועיל זה סמלון כיון 6מריס חלונות לכיסיט
 הרמכ"6 וכסוית לקורה. העסוי חקן ה"ז קורה לכוונת פתחו ס6ס הפותח כדעת תקי כהכל כתבתע6
 כניני עפ"י רו6יס פסס מס לפי מקוס ככל כי"ר עיני 6%יית ניתנים ~1SS מדכריס כתכ 5ד סי'ח"כ

 י. מעי' סוף כתו"ע סרמ"6 וכ"פממדינה.
 מ5ד נוטה כסהסמם לכית דרכו טיתדרו הטסט קרני לענין מועיל מערב ככיוון טסחלון דירןוכנידון
 מסתירה כטמניעתה דוקך 6ו כטלע5מה, טענס הי6 בית מחקן סמם קרני מניעת ה6ס לדון יםמערב,
 מהמתרת טס וכתכ עה, סי' חו"מ סלוניקי 6כ"ד דוו למוסר"י רוד כית כתטו' כזה ורן מכית. 6תומקפילה
 bv"5 ממסע יקפיל, סל6 ד"6 להרחיק בהסריכו כמתני' כדמסמע טענה, 6ינס כמלע5מה הממםקרני

 וכסלף כסמם, להסתמם עטוי קינו דירה דכית מטוס וסטעס סממם, קרכי ממונע לע"פ יותרלהרמיק
 לתורה עסויין תלונות רוכ דככית וטור, חזקה. לו 6ין לכך תסמיטו, מתכטל 6ין פכית הטמט קרנינכנס
 לקורס, טפתחו לפטר מהרי ממם, להכנסת כתממיט מוחזקות על מורס חלון פתיחת 6ין וע"כ לסמם,ו%

 וכהמלט הממם, קרני למכנפת וכין קורה להכנסת כין עטויים מסכית מלונות רוכ דכזמנינו נר6ההמנס
 מפסיד ממם ומניעת בכך, תקי הנירה מווי וגס בקמט, להסתמם עטויה כזמנינו דירס מכית %מרניתן

 מערכ, ככיוון נוטה כמהממם סממם קרני חודרים מדרכו מערכ %ד ספונה "סמקן נר6ה ע"כמערכה,
 %ך. or)fn %ים
 ססדס כעל חיים כרמות, סל6 ונטעס תכירו הדס לתוך מיורד רכ 6מר 6 פ וכחוכות bp 6 כ"מ כנמ'י.

 ססו65ס, 6ת לו נותן סהו65ה על יתר סמכת ט6ס התחתונה, על וידו לו וטמיס הו65ותיו, 6מ ליורדלסלם
 העסויה כסיה 6כל ניטע, עסויה ט6ינה כמדה בד"6 ססכח. 6ת לו נותן הטבח על יתירה ההו65סו6ס
 ולכידה גזילה הרמכ"ס וכ"פ הסדה. מבעל ונוטל לנטעם, זו כטדס ליחן רוקה 6דס כמה 6ומדיסליטע
 מ5ד חיוכו 06 פכ"ה מ"ג ימר וסערי וכ 6 ס"ק רמו סי' ק5וה"ח ועי' 6. סעי' פעה סי' ומו"ע הידפ"י
 כתכי ועי' זה. טפח להמניח כדי להו5י6 סריך מהיס ממון לו טהרויח כוס ליה מסתרסי מ5ד 6ונהנה
 61ף גצך, ממוני מדין מחיוכו סגר"ח כסס ככ סי' ונדרים יד סי' כ"ק ממוקל וכרכת ב כ ב"קהגר"ח
 מכניס טהרן ר' ומטנה ו 6ות כ סי' כ"כ חזו"6 ועי' ידו. על מהומכחה כטפח הקרקע בטל עס כותףנעמה
 פועל. מדין % סמייכ ס6( נעמ' ה"גפ"ג
 להרכות קריך סיס D"Dh bSC עלמו, כטכיל גס הו65ות הו5י6 ס6ס ד סעי' רסד סי' כסו"ע סרמ"6ופסק

 נתה"מ ועי' מנהנה. מס % לתת חכירו חייכ הנימס ועת על מתחילה ירד 06 חכירו, עכור נסההולמות
 יPWD 6 ק0ד וסי' ח p"D קנח סי' נתה"מ כתכ עלמו, עכור גס מירד כזה כזלופן טמ"מ 6ל6 1. ס"קטס



שגממונות

- -

 קרים, כדין כטבח מלק מיורד נוטל ססו65ס על יתר סטכם ס6ס טס כ"מ כמלחמות סרמכ"ן לדעמט6ף
 סי5י6ס. על סיתר כטכח חלק לו 6ין עלמו לטופת 6ף כוונתו טסיתסכיון
 לסני דעתו גילה ob 6כל לסטביחס, חנירו טירד לפני דעתו 6ת הטדס בעל גי% כטלק קמור זהוכל
 רמה ויד h~O סי' וח"ו נד סי' ת"ד סרטכ"6 וסו"ת כ ד כ"כ סרמכ"ן כתבו בירידתו, מפן סלינו כסטירד
 ומכריח הולך ותחד 6חד כל יה6 טל6 טס ח"ד הרטכ"6 טו"ת ועי' כלוס, לו חייב ט6ינו ו סי' פ"6כיב
 כ סי' נז"מ סל' ממנקן ועי' ולנטוע. לכנותחצירו

 ותזוחי
 נר6ס. ד"ה 1 6ות כ מי' כ"כ

 ט6ינה כסדה מנוטל כרסות כיורד טסו6 כ מב כ"כ כגמ' קמרו חלק כה לו טיט כהדס סיורד טותףכמנס
 זה טהרי מס רטב"ס ופי' ס"ז. פ"י ולכידה גזילה סרמכ"ס פסק וכן ליטעי סעסויס כסדה ליטעעסויה
 סי' כטו"ע ורמ"ד 6 סי' 65 כלל סר6"ס כטו"ת 1כת3 כמקומו. להיות ו5יוהו רטות טותפו 6 נתןכ6י5
 "ס כסגר"6 וכתב כרמות, כיורד קינו וסטכיח והלך יטפיח טל6 כמותפו סטותף מיחס ט6ס ג סעי'קעת
 כרסות. סל6 כיורד צדינו כמ"ק

 ה5מר על ממנין סכת יט bO 6 ב"ק כגמ' נסתפקו כעין, טסטכימ סטכח הים ל6 6ך למכירו מללכהעטה
 כדמיס מעולס ם5מרו נסנס סרי תימס כתכו: דלמ6 16 ד"ס טס וכתום' וכו'. סומר על ממנין טכס 6ין16
 ע"י כ6ס 6ין דסכ6 דסנ6ה P~nb וים וכו'. כ יט דפ"כ רחבה מאידי אכלס כמו טנסנס, מס ויטלסיותר
 וכמב יומר. כעלמך נוי h~b טלין סנ6ה חטיכ6 ל6 דסכ6 הנ6ס 6"נ וכו'. בהמתו מעטה ע"י ו%מעציו

~"1tbb
 ס6ס זחל טק6פ סגר"ם יטרלל גאון מו"ר טל דרכו עפ"י ר6 עמ' ג כרך ירוטליס דין כפסקי זחל

 ומכם כדמיס, מעולס סו6 ורק ואיכות ככמות לטבמ מראה יפוי ס6י חטוב ל6 האמר ע"ג 0ימניס ספח6ין
 עד כלמר יתרון אינס דהמימניס סומר, מכם כו טיזכס טנ6מר כדי טבת נקרץ קינו סומר כציוויזס

 נסנס זס וסוי כדמיס, מעולה ד5מרו ליה 6ית סנ6ה ממ"מ היתה סתום' וקוטית לרטותו. הנכנסוטנ6מר
 תיר15 סכ' וכתי' כממתו, מעטם 6י מעטיו ע"י נעטס 06 רק חייכ 6ינ1 סנ5ס רעל תירנו וע"ז חסר,וזס
 ולתירון ממון. גופו סטין כרכר רק אינו כדמיס, דמעולה 6ף סנ6ס מטוב ל6 כעלמך נוי 6ל6 דאינודכיון
 ויתרון דמים, ציווי יתרון רק ס5מר, ע"ג סימנים טכת 6ין 6ס כעין טכח כ6ן 6ין כ', לתי' ומכ"ט6'
 מי, ע"ס כ קכ מס תוס' ממ"כ לפי"ז ע"כ. ממם. כו ט6ין דבר הו6 ואיכות כמות מכח כלי למיסטיווי
 ס5מר, ע"ג סימניס סכת 6ין 06 6ף ידיו ממעמס נמנית הי6 ממ"מ מסלטה סכרו לתבוע הקומןריכול
 טל מנוי סנפת טפין סלסוכריס כב מי' חו"מ מלכו יצועות ו10"ת מ"י פ"ג גזילה כמרכס"מ כממ"כ5"ל

 מלסכתו. סכר לו מלבלס פטור הנקה, ממוכהס5כיעה

 לתכירו מלטכס דהעוטה כתכו כ קיכ כ"מ פנ"י כטס ד מ"ק סס וק5וס"ח ח ס"ק פט סי' כתומיסכמנס
 כפתות לו ומבלס ליטע סעסויס לטדס יורד כדין סכר לו ליחן חייכ כעין טכח לו סטכית ול6 מדעתוטל6

 נחטב טלדעתס פכ"ס ט"ג יטר סערי ועי' ד. סעי' רמך מי' כטו"ב סרמ"6 וכ"פ מקוס. כקותוטכפועליס
 כפירום. טכרוכקילו



 ירושלים - דיןפסקישד

 ורכך ס3נין, דיירי לכל כניס רסיון ולהוסיף סת.3.ע. תכנית 6ת למנות פעלו טסמכניס דירן 3נייוןולפי"ז
 ס"ז עלמן, ציירות ניכר קינו 6ך סדירות הסווי רק סו6 ססס3ח כיון סיירות, כל ערך %מדחתגרמו
 סס3ח 06 ו6ף סנ6תו. ערור למסנס לקלס סנסנס פטור סנ6ס חמו3ס 6ין 06 סתום' מלדעת נוי מ3הכמו
 6חרי מת.3.ע. סרסיון הכקמת כותף לסיות רו5ס ם6ינו דעתו גילם ם6' כיון עלמן, כדירות ניכרסיס
 דירתו סס3מת עכור למכניס לטלס לחייכו 6ין סחרר, 6ת לו למסתיר עתידים מתכניות טעפ"ימרקס
 חפן סמינו דעתו גילס חסרי סתכניות, הסגפת טסטקיעו לחרי %רחכתס סרטיון מקפלתכתו65ס
 ולנטוע. לכנות תצירו ומכריח מולך ומחד 6תד כל יס6 טל6 סרס3"6 וכממ"ככירידתם,

 לוין. דובאברהם

ב
 מל 53ידו סגר ולטכן סמח%קת, נמוך סמדר על כעלות מזקת ים דל"6" מליט"6 ס36"ד מט"כ רזייתי6.
 ולתובע ססותפין ח5ר סי6 ספנויס סמ5ר b"b1 6', מל סחדר טליד ספנויס סמ5ר על כעלות חזקת 6ין6'
 זו. 3חלקס כותל לבנות למנוע זכות לתובע ים ולפי"ז 3ו, pSnים
 ל6 כלל, לטנות ול6 כמקומס מפתח מתעמוד מרו5יס מותפין וז"ל: חסד סי' מסרמד"ס כטו"תדעי'

 סרוס מדת על כופין וקין מתבטל, דסו כל ד3עיל6 לומר 6י"5 דכס6 דמו", "כל טענם למס ים 6סמיכעי6
 ול6 כקורך ל6 מוסיף ם6ין ויפילו 6חד, יעצנו ל6 מניס טניס, יערנו ל6 6חד ד6מרינן מקן מדיןוכדמוכמ
 6ל6 עיי"ם. סו6 פרור וזס 3זס, רו5ס איני סנת3ע יקמר דסו כל 3טענס מ"מ גימא, (bSn אפי'ברוחם
 חסר תינו וזס נסנס זס 6מרי' o"~h bS פלוגתתך 3על סכרת לפי כנ"ר כטן כלל" טענם "ליכ6אפי'
 מסר אינו וזס נסנס דוס דקיי"ל אע"ג וז"ל: סרגל כילד 3פ' סרי"ף על 3תי' סנמו"י דכתה מטעמתוכופין
 ממדת לכופו סיכול bSh כלל, פטלו ממתמם ס6ין מניסם, פל בקרקע ס"מ סדוס, מדת טל קותוכופין
 וסלף ם%, אורס למתוס bSa עליו מעכר וסלא תכירו סל חלונותיו כנגד מכונס וכאן לעמות, סל6סדין
 6תס 6י ט6ס 6מר, % כמלו להחתמם 6כל כופין, 6מרי' זס כגון 6חר, כמקוס חלונותיו לעטותרו5ס
 כופין. 6מרי' ל6 גונך ס6י דרכי וסריט3"6 סר6"ט דעת וכן ע"כ. חכירו יכוף מל6 6דס לך 6ין כןאומר
 קלמר ל6 סרמכ"ס ד6ף 3י6ר 1כסו"ד דבריו, על מס ותמס כן, קינו סרמ3"ס דדעת כסכיך ועיי"םעכ"ל.
 ס0ולס, לסיס ויכול כופין 6מרי' ע"ז opfn סמולס 3על לטעון יכול ם6ינו ססטרס קל קטן 03ולס6ל6
 מיכוליס bSh סדוס, מדת על כופין 6מרי' ל6 ודאי 603 חזקס למיטען ומלי דק3יע גדול תפולס36ל
 עיי"ם. אותנו מזיק 6תס טלין אפי' זכותנו לך ליתן לנו 6ין ויקמרו ססותפיסלמחות
 וסר6"ט סנמו"י לדעת כלל טענס % כם6ין 6ף למחות ויכול זו 3חלקס מועף מסתוכע 3נ"ד61"כ

 יכול לכו"ע דסו, כל טענס ססי6 נניח 06 אפי' טענס, טוען מסוף 3נ"ד סרמכ"ס לדעת ו6ףוסריטכ"6,
 קבוע. טסו6 כותל לדנות רו5יס דסרי סמסרטד"ס כיאור לפילעכב
 6ך סתום' כתפו נכ"ק וכו'. פטור וזל"מ דז"נ אע"ג וכו'. אע"פ ד"ס תוס' וז"ל: 6 ס 3"3 סלמס פניועי'
 3תיכס, %נימו מל6 כידו לעכב יכול ודקי לכתחילס 36ל כחצירו דר כ3ר 06 דוקק מיינו פעור וזל"מדז"נ
 מחויית אינו כי כידו מעכב סו6 ליסנות ורו5ס כותל מסמך כיון דכאן קבס ל6 כפטיטות %קורס6"כ



שהממונות

 ם"ל דהתום' ונרקב התקרה. 5ת ליתן סופו כי להינות hl~a hs ר61יס וקנו חינם, מכותלו ליהנות לוליחן
hh~וכיון להבכירו יכול סרי מ"מ ל6גר6 קיימך דל6 ד6ף מסוס נח5ר, דוקק היינו כידו לעכב ריכול 
 b~Ah5" ל"קיימ6 עומהו דהמח6ה נר5ה )מדכריו ספומקיס כמ"מ h~AbS כקיימך סוה כידו מוחהטהור
 מסוס הו6 למונעו לכתחילה דיכול דה5 טס סקופ הגריים ככי6ור דלOf1 6 לכתחילה, למונעו יכולולכן

~"Sbs
 הפנ"ם ולפכרי בעלותו. כלקח הו6 הרי כרטותו מל6 לוקח ו6ס הדבר, על המעליס הו6 כמה

 וזל"ח ז"נ 06 ולכן להמכירה יכול קינו הרי ח5ר ככותל כ6ן 6כל ודו"ק(, ל6גר5, קיימך דנעסססטעס
 סרמ"6 וכמ"מ מדוס, מדת על דכופין מטוס לעכב, יכול תכירו וקין ליהנות מותר לכתחילה 6ף כ6ןפטור
 עכ"ל. 1. סעי' טסג סי'כמו"מ
 לכופו יכול נמי טענה סוס לו וקין ליהנות יכול 5ין oh ד5ף הנ"ל כמהרסד"ס דל5 מדכריו נר6הלכינורה

 סלו כתוך כונה 6ל6 חכירו לח5ר נכנס ד6ין תיירי דהפנ"ם ולומר לחלק ו6פמר 51"ע. מסלו, נהנה06
 כותל כגוף מסתמם וקינו טס, הנמו"י וכמכ"כ למחילה לו טנעטה מכירו ממחיקת נהנס הו5וממילת
 מותה, כמחכירו 6ף ליהנות לכתחילה 6ף יכול וזל"ח וז"נ טענה סוס לו 5ין ד5ס להפנ"ם מ"ל ו6זחכירו,
 וקין %תחילס לעככ יכול הקרקע כגוף חכירו כטל כממתמם כמותפיס 15 חכירו לחקר דנכנם כגוונך6כל
 6ף כנ"ר וח"כ ודו"ק. חכירו 6ת יכוף 6חד כל ד6ל"כ המהרסד"ס, סהכי6 סנמו"י וכמכ"כ קותו,כופין
 ודו"ק. כופין, טל הדין פה וקין לכתחילה למחות יכול טכי6רנו כפילהפנ"ט
 הכיקור דלין גר6ה הרמ"ח טל דמלטונו 5ע"ק ו, סעי' טמג סי' חו"מ מהרמ"ח נר6ה סכן הפנ"םוממ"כ
 קותו כופין 6ין רו5ה" "ם6ינו 6ף להסכיר יכול 06 כמקיטות תלוי 6ל6 ל6גר6, קיימך נעטה טמותהטע"י
ודו"ק.
 סל מהמלון 6ל6 להרחיק 5ריכיס 5ינס דגמ' דינך ולפי נידו, גזו% מהמרפסת הנתכעיס טל לטענתםו6ף

 כפס"ד עיי מהחלון, קמות ד' מרחק יט החרטה הבניה תכנית לפי ולכן קמות, ד' "ל מרחקהדירה
 קנ סי' כקו"ח המחכר וכ"פ כ6מפליד6 דינו דכיהכנ"ס ה6גודס כטס מהכיף פ-פג עמ' ד כרךירוסליס
 6ת מס והכיף גדול, קורה 5ריך הו6 טכן קמות מד' יותר גדול מרתק להרחיק קריך טכיהכנ"םלהלכם
 טוס כלי ס6גודה הכים טהכ"י כיון כזה ה6חרוניס לתמוכומ לסטגיח לנו ם6ין טז סי' 16"ח מסדו"כהנופו
 קורה 5ריך סהו6 6ף טכיהכנ"ם הנועי טס וכתב כפירור, עליו מחולק מהקדמוניס 6חד מלינו ול6חולק,
 6ור לכמה מר6ט תכנית עפ"י מוקם כנין סכל מכיון טכתקופתנו סס ופסקו קמות. כממונה לו דימרוכס
 הרחקס. טל קמות בר' די ל6 ע"כ כ6מפליד6, והוה לוסיהיה
 טנ6מר כפי מחמס כלמון מחה ה5ס גתכרר טל6 דירן כנידון ממ"כ b"w~Sc השכ"ד דברי 6ת רזייתיכ.

 להתייחם ים ע"כ וכו'. מחקה שינס הגמ' טלפי כלבון עליו ם"5עק" 16 יקר, ר' לפי' 5ו ר"מ לפי'כגמ'
opfn5כסוף למתות 5ריך דהרי ולומר להוסיף ים ועוד הדכריס. נרקיס לכבורה טוכס. כחזקה המוכר סל 
 5ריך ס6ס תסמיסין חזקת כדין כה6 למסתפק ים וכקמת 6חת. פעם מחקה רק היס % וסכך סנים ג'כל

 יט 61"כ, מפורס(, דכר בזה מ65מי ל6 נעדיין 6חת כפעם דסגי 16 קרקע כחזקת כמו וג' ג' כללממות
 b'o. חזקה המוכר אחזקת %מר מיכהעון
 פעס בו סמיחו 6חר 06 מם6לת מס וז"ל: כזה מח1דטיס דכריס סיג סי' ח"ג תסכ"ן כמו"ת מ65תי6כל

 חכירו, כטל מהיזק למנוע ם% כתוך נעסה 06 וכ"ז וכו'. טניס ג' כל כסוף לממות ם5ריך 16 דיר6טונה



 ירושלים - דיןפסקישו

 מתקו 60ס D"~b סיזקו, לסלק 5ריך סמותפין בו ומימו סמותפין" ח5ר "כתוך מכנס oro כנידון6כל
 כו מיחס ול6 כפניו מכירו ומתמו כחלון מחזיק ם6ס 6 ם מזקת כפי כד6מרי' חזקם סוי ומחזיקספותפין
 כו מיחס 06 6כל ומותק, כפניו ססותמין עסוי 6דס סטין בניס ג' מזקת קריך וקינו חזקס, סויל6לתר
 מסיו לפי חזקס למס 6ין גלויות מרטטי 6 % חזקת בפ' קמרו מסרי סיזקו, לטלק חייב כנס ס6למותוע"י
 זו נקרקע "מחזיק סלים וזס לגזלן. וס"ס נסס, לעכב יכוליס 6ינס לתריס בנכסי וכטממזיקין זרועכעלי
 טותפו. * ממהל ידעכו bSt זמן כל למתות" "61"5 מזקס מזקתו ס6ין דינו כן בזרוע" ססותפין מדעתמל6
 למחות 6"5 סוס כנידון 6כל חזקת. כפ' כד6מרי' מניס ג' ככל למחות 5ריך סיס למחות קריך סיסו6י%
bShומולך כנינו סותר ם% טחינו כרפות כנס טוס מנתכרר וכיון נתר5ס", ם% כנין כמעת דעתו "לגלות 
 עכ"ל.%

 כל על למחמס מריך ם6ין סכנין, כדעת כפניו ו5עקו כזרוע סיס מזקתו דלכו"ע דירן כנידון לפי"זנמ65
 לכ6ורס ומ"כ טנתר5ס. כרורס ידיעס מריך וטוב נתריס, סל6 כנין פסעת דעתו ממגלם סגי %6דיניס,
 51"ע. חזקס, סמוכר טל חזקתו6ין
 hSe סחזיק טסמוכר למוכיח סבכנית ועל כרמות סתזיק מסמוכר לקקת טענינן דכניד"ד וממ"כג.

 יומך, חד כו ור דסמוכר דממני דטעמ6 סמהרי"ט ועת סכיך ט O"D קמו סי' כק5וס"ח מנסכרסות.
 טענם מוס ידע ו% סו6 *קח ל6ו ם6ל"כ יומך חד כו דר כסיס מברר bh"( "*קת" חסיכ ו%ממוס
 ומו"ל כ6חריס תלםלטעון

~prn 
 מסכיך np1S טסו6 ודקי דידעינן דסיכ6 לפי"ז וכתב טענס. עמס ם6ין

 עכ"ל. מעתך וחד יומך חד כו מדר טפי דסו6 ם% טסו6 כחזקת עריס כפני פלוני קותו * ממכרםר6יס
 דסוכיח כק5וס"ח ועיי"ם פלוני. מקותו מקנס רסיס לו ים מסרי ל*קמ דטענינן ודקי דידן ככיווןולפי"ז
 רסיס לסניף לוקח קריך מכירם סטר ליס דלית דלפי* כ ל חזקת כפ' סרסכ"ס ממם"כ כמסרי"טדל6
 מ"מ מסמוכר םלקחס דידעינן ד6ע"ג סו6 וסטעס יומ6, מד כומוו

~prn 
 כלס ו%ו טענס עמס ם6ין

 ד6ע"ג סמוכר מלקחם ק5ת 6ומדנ6 סוי ד6ז יומק חד סמוכר כו מור דידעינן עד ללוקח טענינן ול6סי6
 6ומדנ6 לנו כסים דוק6 סו6 טענינן סדין מיינו עכת"ד. סוית מיסך 6ומדנ6 6נל מג' כקיר סוי %דחזקס
 מלו. תינו 06 לדור דרך דלין סקנס מוכם סמוכר כיס דדר וכיון כן,טסות
 - כ 6ומ לעיל מנתכ6ר וכפי - סכנין כמעת עליו ו5עקו כזרוע מכנס כיון כנידים סק5וס"ח דברי לפי6"כ
 6, ממח* ידיעס וקריך ם*, ססו6 כס דר bloa ממס ר6יס 6ין סרי סתסכ"ן כסס טס לעיל מטנ"תולפי
 ודו"ק. ם*. מסוק b)~nlh לנו דלין ככס"ג טענינן דין 6ין הכקורס6"כ
 5ריך סיס ס% ממוס במתק רק כלל לו מחל מל6 6מר 60ס נו מי' ב"כ מטס סדכרות כסס וממ"כד.

 מיוכל גדול טעס ים עליו, יעכס ל6 כותל כהיקטרך 16 חלונו, יסתום דכמי5טרך וסיומינו כמקירוהלמתמם
 מי"ל טליט"6 ה6כ"ד וכתכ ע"כ. כטכסיס, זס דמ5וי סוכחס טוס כמתיקתו ם6ין מטוס באתוס גס%ופו
 כניס רמיון סיס טטרס כיון עליו מחו סל6 לטעון ממכניס סיכולים חזקס, 6ינס מחלון כעל מלמחזקתו
 עכת"ד. חזקס אינס סחלון תזקת וממי% למחות לסס סיס ול6 סחבן ע"י ניזוקיס סיו % וממי%כמקוס
 מכפי5טרך טמוכר בותק וסמני כונס ואחד לכנות" יכוליס "דמניסס סיכך זס רכל *מר 6פמר%קורס
 כמו כמעתו כלל ממכו bS כניס ועל לכנות, כלל כניס רמיון וקין כונס ד6תד ככס"ג 6כל סחתן,יסתוס
 סייך ל6 תאן מל חזקס ועמס כנס ד6ס 6פ"ל כוס כניה, רםיון טימנו יעתס על עלס ו% ססכניס,ס6מרו



שזממונות

- -

 51"ע. חזקם. רסוס תווו כו"ע וכוס מכירו, מלון ויסתוס יככה לפכות דכטי5טיך דטוכר5מר
 סו6 מי דרכוות6 פלוגת6 61יכ6 סטותפין כח5ר כותל דגניית כ6 ס"ק קנג סי' חו"מ ככנה"גועי'

 51"ע. מוחזק סניזק סוס לכו"ע מניזק, 16 ממזיקממוחזק,
 ווייס.יהושע

"עדה
 6חח, פעם קמחה טהרי טניס ג' כ) לתחוח לריר תקנויקין כחזקת 06 כ, 6וח ס)יט"16 ווייס הגר"י ייי"ע קנקחעקמה
 (hy ו)6 מלוכה זמן טסי הכי וכהל לחזייה כעי7נ6 מחייכיה 67י גוסחכר6 וד'): סכחכ פג 6ות פ"כ כ"כ רפה נידיעויין

 ממקה יכתר וכוי ממזיק טעין וק6 קני חלת כגו מחי ק6 ו)6 קמיית6 מחתה כתר קני חוח עליה חלפי 6י מזינןמחייכיה,
 מחתה יחר תניס סלוק חוכע שהי כיון מהני כח67 רריה למחזיק )יה שיח הע"ג כפירוקן גכיס ומחיל פייקיסקמייח5
 ימחי ד5טייג טענה, enD קיק חזקה 6כל דהוה אייי קנים, קלוק להני חזקה למחזיק ליה קיימך כיה מחי ק6 ול6קנוחך
 גכיה מחי) תמתה כתל 16 ממלה מקמי כמעיקרך יטעין כיון נמי וה6 וק)וק, ק)וק כל כקוף למחות קריך מעיקרךמערער
 מחמת 6)6 טענ6ת6 מהני מך6 טעין ק6 ל6 6י מיסו וכו'. ג"ק חזקת ניס ומהניך הי6 טענה onu קיק חזקהכפירוק,
 וחקמיקין כנזקין טענה OnD קרין קחיקה מסניך 7)6 וכו', מזקה ליה קיימך )6 ממי ו)6 קנין תקח מחמס נחר שכעבקייק
 למיחם כיון קמ6 מעקה מקום ו5י וכו', נההו6 מחזיק 7ענ7 חזקה כיה 7קימ6 זועקה 3הי6 נסוה היכ6 6ל6 חזקה)מהוי
 עב"). וכו' חזקה )מהוי הכין ללכחר תחיקה נשי מלטרף )6 תו מעיקרך עילויהמערער
 לו קצין כגזלן לינו סו6, כרקוחו וק)6 )ים ניחך ד)6 יעחו גיוס מאס ולחל הקותפין כשר כנה ד5ס מהתקכ"ז קהכי6ומה
 )6חל, מכר ולח"כ קם, )גור נמקיך לעת הגילוי 15 הממצה 6מל 06 6כל כעלמו, הכונה ע) כסמדכרי0 נכון זה כ)חזקה.

 6כ) גופים כממזיק מיקי והני הנ"ל: למה כיל קכתכ וכמו התכניס, 6ח פייק ככר המחצה ק6חל ללוקח טעניגן ככה"גהרי
 כתר יומק חל מוכר גבי שסי וסוך טענה, כעי ו)6 ממקס כחר ג"ק מזקת )יה מהגיך למחזיק מחמחיס ד6הי )וקם 16יורק
 קנם כרת"ס מפורת עכ"). וגו' ))וקח )יה כזכין מקמי בפירוק גניה וצחי) פיקים יומ6 ההוך די)מ6 והימל ד6יכ6ממצה
 רציה י7י"ע קהכי6 ומה וקכל. פייט הממצה שחר ללוקח טענינן )6חל ומכל 6חד יום קס גל 06 כמוכל/ קמחו6חר

 6כ) ככע)ות, כיה ד7ל ה6ומדנ6 מקוס 6)6 מסניך )6 יומך מד כיה ידרמקלוס"ח
 הקגניס עליו צעקו הכניה קנזמן כניל"י

 שחל ))וקח יטענינז הרמ"א )לנרי מולה הקלוה"ח קגס י"ל הכעביט, קסו6 עם טיפ ממס רציה 6ין החק3"ז )פיסרי
 בו קיר יכל 6)6 ככע~ח, כיה קדר 6ומינ6 צליך 6חד יוס נו קדר ממה דחוק )חדק הק5וה"ח ק) כוונתו וצין פייק,הממצה
 ככעכוע. כיס ללל ה6ומדנ6 זוהי 6חליום

א.ד.ל.




