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 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולכירות  ממונותלדיש

 טיוב נזקי על בתביעהפס"ד
 101-תש"ס מס' ממונותתיק

 הדיוןנושא

 העליונה, בקומה שגר שהנתבע טוען הוא המשותף. הבית של שניה בקומה מתגוררהתובע
 מרזב את ששימש לצינור שמכר הדירה של הביוב את וחיבר לג', העליונה מהקומה חלקמכר
 את גם צינור אותו אל חיבר כן כמו דירתו. דרך גם למטה בדרכו שעובר הבנין, של הגשמיםמי
 ראוי אינו הגשמים מי מרזב את ששימש שהצינור התובע טוען  שלו. המטבח של השופכיןמי

 וגם שלו, הדירה לקירות מתוכו פורצים הרעים והריחות הלכלוך והמים, הביוב, את גםלשמש
 השיפוצים קבלן על המסתמכת לטענתו, כראוי. נעשה שלא מכיון פירצה יש החיבורבמקום
 נשמים מי למרזב אלא לביוב ראוי אינו הביוב את אליו שחיברו הצינור הנמכרת, בדירהשתיקן
 ויש פגום שהצינור מכיון דרכו, שמחלחלים  הגשמים ממי גם סובל שהוא טוען הוא עודבלבד.
 החלפת ע"י או צינור, מאותו הביוב ניתוק ע"י אם הדבר, את יתקן  שהנתבע תובע הואלתקנו.
 למעלה, בדירה שגר ג' גם ואולי לכך, אחראי הנתבע לטענתו ביוב. של תיקני לצינורהצינור
 הגשמים מי גם  שלהם. הוא המלוכלכים והמים והביוב לתוכו, הביוב את התקינו שהםמכיון
 לנתבע. כולו ששייך מהגגמגיעים

 את חיבר שאליו הצינור כאילו השיפוצים קבלן על המסתמכת התובע שטענת משיבהנתבע
 נבנה הצינור לטענתו, מדוייקת. ואינה נכונה אינה לביוב, מעולם מיועד היה לאהביוב

 כשל ולא ביוב צינור של כעובי הוא עוביו והראיה: גשמים, מי למרזב ולא לביוב,מלכתחילה
 כשאר לרחוב פתוח ואינו הביוב, לתעלת למטה מתחבר הצינור ועוד, גשמים. מימרזב

 שהתקינוהו שהפועלים וכנראה תקין, הוא לביוב שעשה החיבור הגשמים. מי שלהמרזבים
 עוד מהבנין. חלק זה שהרי הבנין, דיירי כל אלא מלא, באופן החייב הוא לא כן, ואם בו,חיבלו
 הגג גם הדירה. את ממנו שקנה ג' מדירת אלא שלו מהדירה אינו ברובו שהביוב טועןהוא

 זכות מהם אחד לכל יש שהרי השכנים, כל של אלא לבד, שלו אינו הנשמים מי מגיעיםשממנו

 הנפלטים מים גם משמש שהמרזב מתברר ועוד. השמש דודי את שם להניח בגגשימוש
 השנים. במשך שעשה הזיפות הוצאות לו להחזיר תובע הוא אחרים.  שכנים שלממזגנים



שטממונות

 שמש הדודי את שם להניח  שימוש זכות להם שיש רק לנתבע, כולו שייך שהגג משיבהתובע
 הזיפות. בהוצאות לחייבם אין וע"כוכד',

 הסמוכה. בדירה שלו הביוב לצינור ג' של הביוב חיבור ע"י לבעיה פתרון מציעהנתבע

 לדין הקרובה פשרה של דיןפסק

 מנהג לפי לרובו, או המשותף הבנין דיירי לכל פיזי באופן שמחובר ביוב או מים צינורא.
 צריכים נתקלקל ואם המשותף, מהרכוש כחלק הצינור של דינו  משותפים בתים שלהמדינה
 ורוב הבית, מדיירי למיעוט רק פיזית מחובר הצינור אם זאת, לעומת בתיקונו. להשתתףכולם
 הוא אליהם מהדירות או מהדירה חלק הוא הצינור של דינו אליו, מחוברים אינם הביתדיירי

 בלבד. בעליו על מוטל תיקונו לכן הבית. כל של המשותף לרכוש שייך ואינומחובר,
 על המצטברים המים לצורך הבנין דיירי כל את משמש המרזב שצינור הנדון במקרהלפיכך,
 מהרכוש חלק הוא הרי מהמזגנים, או השמש מדודי הנוזלים מים או גשמים מי זה אםהגג,

 בתיקונו. להשתתף הדיירים כל ועלהמשותף,
 מתחילת נעשה הבנין, דיירי רוב של הביוב את לשמש כדי הותקן שמלכתחילה צינורב.

 ברשת הסופי וחיבורו הצינור של שהקוטר הנדון, במקרה לכן המשותף. מהרכוש לחלקיצירתו

 מבלי גם הצינור, של בתיקונו להשתתף הבנין דיירי כל על התקנתו, כוונת על מוכיחההביוב
 מרזב. בתורת הדיירים כל את הצינור משמש כיום שגם בחשבוןלקחת

 וכל שלהם, בקומות העובר הצינור את לתקן לדין לפניו שבאו הצדדים על פוסק הדין ביתג.

 להצטרף מוכן יהיה התחתון השכן אם התיקון. עלות בשליש ישתתף השכנים משלושתאחד
 חלקים. לארבעה תחולק התיקון כל ועלות התחתונה, בקומה העובר החלק נם יתוקןלתיקון,

 וראה לביוב. גם בו השימוש את למנוע אין הנ"ל, השכנים שלושת ע"י הצינור שיתוקןלאחר

 הבא.בסעיף
 בעל השכן אין אחרים, לשכנים מזיק החיצוני בצינור יציאתו שבדרך השכנים אחד של ביובד.

 על חסידות ממידת אך דיליה". "ניריה בגדר זה שאין מכיון הנגרם, הנזק על הדין מן חייבהביוב
 ג. סעיף לעיל כאמור לענין, פתרון שימצא עד בביוב להשתמש לא הביובבעל

 וכד'. שמש דודי בו להניח אחרים לשכנים שימוש זכות עם השכנים, אחד בבעלות שהוא גגה.

 שהמים כולם לטובת נעשה הזיפות שהרי הבנין, דיירי כל בין מתחלקות הזיפותהוצאות
 לצרכיהם. לגג לעלות להם יאפשר מהגג וניקוזם כולו, הבנין לקירות יחדרו לא בגגהמצטברים

 הגג זיפות של ההוצאות רוב כי אם מקצועי. בזיפות חלקיו כל על הגג את לזפת השכניםעל
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 20% הנג, לבעל 60% היא: החלוקה הדיירים. שאר בין מתחלק ומיעוטן הגג, בעל עלמוטלות
 האחרים. מהדיירים אחד לכל ו-10% העליונה, מהקומהלשכן

 החשמל ארון ותיקון המדרגות חדר סיוד כגון המשותף, הרכוש בתיקון להשתתף הדיירים עלו.
 ישראל. על ושלו' המשותפים, הבתים בכל ונהוג שמקובל כפיוכד',

 דומב ח.נ-(ש. ווייס)-(י. לוין ד.נ-(א.

 לדיוןהשאלות

 ברי. כטענת דינה האם אחר, דברי על המסתמכת ברי טענתא.

 השכן, את מזיקה החיצוני בצינור והזרימה חיצוני, לצינור וממנו בבית בצינור שזורם ביובב.
 בנזק. חייב הביוב בעלהאם
 הוא מי בחלקו, פירות קנין לאחרים ויש לאחד, שייכים פירותיו ורוב שלו הגוף שקנין גגג.

 האחד או בו, להשתתף חייבים כולם האם הנג, של הזיפות ולענין גג. באותו חצר בקניןהזוכה
לבדו.

תשובה

 כופר, וסוזן מנס מסלי מנטלת לי 5מר פקני כגון סעד עפ"י כספק טענו כג: סעי' עם מ" כתו"עא.
 לפנינו סעד 6ין 06 5כל וכרמ"ד: כרי. טענת טוענו סיס כקילו ד5וריית6 טכועס מטכיעו סעד,וסכיך
 מפק. טענת דמוי זו טענס ע3 מטכיעין ולין לתריס, מפי טסמע ט6מר מס כרי טענת מיקרי ל6לסעיד,
 מטוען 6ין ט6ס סרמכ"ן כטס כ מב סכועות נר"ן ססלכס ומקור לס%ס. עיקר סכן פכ ס"ק סט"ךוכתב
 דקינו 6תי זס קומר גבי ק3ס ככ"כ כדמוכמ כרי טענת מקרי ל6 מלתר מטמע מס עפ"י 6ל6 כע5מויודע
 כרי טוען קינו עלמו טסתוכע כיון טמ6, 6ומריס טס5חין t"Db ירוסס חלק ליתן סחין ס6ר לתייכנקמן
 תם 6ות כ"כ טעוריס כקוכן וכיקר עייף. כרי ל6ו דלכו"ע כידך ל6חר כמנס וסוטן כן, קומר ט6מררק

 כ6חר, ו63 נכע"ד 6ל6 חייכך % וטענס טענס, מטעס 6ל6 עדות מטעס קינו כרי טל כנקמנותמטעם
 יז. סי' כחוכות יעקד קסמת ועי' עדות, כתורתדסו6
 ידיעס מל נרי כטענת ס5ינור סל יעודו כענין סנתכע טענת מכתים קינו מסתוכע דירן כנידוןולפי"ז
 ס5ינורות, ומנחת מכניס כטעת סיס ול5 מלו סמלד סוקס טככר למרי לבנין מגיע סנתכע מסריע5מית,
 יכוץ 06 ו6פי' טענס. תטוכס ט6ינס 6חר ע"י מכרי טוב קינו סטיפופיס קפלן דגרי על טמסתמךומס
 5כע % ים כיוכ 5ינור תתקן סגפי מכיון %יוכ מיועל קינו ספינור מלדעתו ויעיד 3כי"ד סטיפופיסקכל



שיאממונות

 6ת והניח הכנין 6ת סכנה הקבלן מטרת היתה מה הנתבע לטענת מוחלטת סתירה ככך יהיה ל66חר,
 לתעלת וחיבורו מעודיו והר6יס כיוכ, כלינור בו להסתמם התכוין 6מנס טסקכלן י"ל טהריה5ינור,
 התובע טענת על מכועס 16 ממון הנתנע 6ת לחייה מקין נרבה ע"כ הלינור. כ5כע "חט6" 6ךסביוכ,
 ולה6מינס. טענתו לקכל וים ללינור, הכיוכ לחיכור מנוגעככל
 מעזיכה טס 6ין 06 קותו, ומזיקים התחתון על יורדים העליון מימי היו ד: מעיי קנה סי' כטו"עב.

 מהמיס מעזיכם ים ו6ס היזקו, למלק חייכ קותו, ומזיקיס לתחתון יורדיס מיד מימיו פכטטופךכענין
 6ל6 מיד יורדיס ופינס כסנ3לעיס

~nhS 
 n"ss ומקורו היזקו. לסלק ת"כ קינו ומזיקיס, יורדיס מכסן

 היפסוק ותחר "פיכס כעת כס כליס טהמיס מעזיכה מס היתה 06 ס"ו: פ"י מכניס וכרמכ"מ 6קיז
 מנזק, מן עלמו 6ת ולהרחיק לתקן סתמתון 5ריך מתחמון, על וינטפו וירדו המיס יבלעו מלמפוךמעליון
 מלהפוך. ימנע 6ו מתקן והעליון כתיקיו, כמזיק f~'o מיד, המיס ירדו כמיטפוך b~h מעזיכה טס 5יןו6ס
 עיקרו גירי מענין מס, הטור טהכי5 י סי' קח כלל סר6"ס טו"ת עפ"י יג 6ות יד סי' כ"כ h"1tnoוכתב
 6מ יזיקו טהמרםיס לילן ויטע חצירו לחקר יכנס 6דס oh מסרי ססיזק, 6ת למנוע מי על הדעתכסיקול
 וזמו ם% כתוך כטעוטה bSh כגרמך, מזיק ככלל הוי ודקי לכיתו, טירדו בעליתו מיס יהפוך 16צורו

 כזכות סו6 דבר ו6יזס המזיק כזכות הו6 דכר ליזה כפלם למקול 5ריך ונזה מזיק, מס ע"ז 5יןתטמירו
 מתזת כלי מפטר 6י הכית ותרמים המעזיבה, כהו65ת רק נידון כ6ן ד6ין כיון כעליה, מיס ובצופךהניזק.
 מיה hS מהיזק מן לסנ5ל תקנה מיתה ל6 וקילו גירי. מיקרי ול6 להרחיק הניזק רעל לר"י S"D כזהמיס,
 נפלי. וסיר מי6 רתמו 6ף להזיקו רמות עליה לבעל%
 המזיק קריך יוסי ר' על דפליגי סלמכמיס כיון דיליה, גירי קינו 06 ס6ף 6 כו 3"כ b"stll רמכ"ןועי'

 דיריה. גירי o)~ha דכריס טפילו ולהרחיק הדין מטורח לפניס לעסות חסיד לכל רצוילהרמיק,
 מכית, קיר כתוך חילוני ללינור וממנו כיתו כתוך ללינוי יורי העליון הסכן טל מס3יוכ דירןובנידון
 6פמר 6י טמרי tbS 16 דידיס גירי דגור זס 06 כפלם למקול ים התחתוניס, הטכניס לקירותומחלחל
 יסיר כצופן כ6יס 6ינס סכיוכ ממי הכלויס הרעים והריחות וסרטיכות ככיוכ, סימום כלי הכיתלסימום
 התחמון ועל , גידיה גירי ט6ינס יהכן 6"כ , כמעזיבה סיורדיס 6מר bSh , העליון טל ממיס לטפיכתומיד
 06 נס סנזק ולהרחיק למקן סעליון על יט תמידות ממידת כי 06 העליון. על ול6 סנזק, ולהרחיקלתקן
 סנגל. סר6טוניס וכממ"כ דיריה, גירי הויל6

 פירות קנין וקורץ, מכיף 5מר יוחנן ר' לפירות, טדהו כמוכר לקיט וריס יוחנן ר' נחלקו 3 מז כגיטיןד.
 עי' כר"ל. ס~ס ונפסקה דמי. סגוף כקנין ל6ו פירות קנין קורך, ומינו מ3י6 6מר ר"ל דמי, הטףכקנין
 מטף כקנין פירות קנין למוכרים ם6ף סני, בתי' ל6 ד"ח 6 כז כ"כ תוס' וכחכו ח"ו. פיד ככוריסרמכ"0
 לילן גבי 6כל וירקך, סילק6 ביה ולמיזרע פירי כיס למבטח דכר לכל לו קנויס כמסקרקע 6ל6 קינוזה
 סגר"'5 כטס ע"כ( נח )דף ח"כ כרוך כמקור והקטה הו6. סטף כקנין ולקו לכדה, יניקה bSh לו6ין
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 הטף, כקנין חמיכ עונרס, לענין כמו 6מו, לדבר פירות טקנין מכו6ר כ קלס טות סכגמ' ז"למפוניכז'
 דמ6חר כשד, כיכוריס לענין hSh סגוף כקנין חטיכ דל6 כחכו hS סתום' יז סי' כ"כ יעקד כקמלותותירן
 bS סמוסכר סדרר טס כתם ועוד עיי"ם. מ6ר5ך, הגידולין כל כ6ן 6ין כקרקע קנין ים למוכרדנס

 המכירות. ומי ממרוית ממנו רווחים ים למחכיר מגס כיון %ו"ע, כקה"ג ק"פ כיה6מרינן
 פי על כך לנתבע, ט"ך מגג מל מטף טקנין סרי סדין, בכית מטענו ס5דדיס טענות מלפי דירןוכנידון
 טכניס ס3ם6ר bSb זס, על פיתק6 % ניט מהקבלן קותו מקנה טענם עמה טים כחזקם בניס, כמהמזקתו
 סל 6ל6 המכניס, טל הס הגג טל ספירות כל םל6 כיון וכיו"כ, ממם דודי הנחת זכות לענין פירות קניןים
 מקנין לסקס ועכ"פ hla. הגוף כקנין %ו טלסס ספירות מקנין מודו דכו"ט י"ל כזה 65ופן סגג,כעל
 לנתכע. מייך הגג כודויי הגוף, כקנין ל6ופירות

 סי' כה, זוכס המוכר למוכר, סמוטכר כגג 06 טנס נרכס גג, כקותו מ5ר כקנין סכעליס זכייתולענין
 bS1 הפומקיס, רוכ מכ"ד כממו קלג סי' רעק"6 ומו"ת לה סי' מקיר פית סו"ת )ועי' 6 קב כ"מ ותוס'רט"י

 כה לעמות hSb % מוטכרת המלר 6ין 60ס מס המקירי כתכ ככר מ"מ , 6( ס"ק סיג סי' סם"ךכמכרעת
 סל כהמות וכקו לעלמו, סמסכיר הם6ירס הדכריס ס6ר ולכל כהמס, סס להעמיד כגון סלו, תאמיםכדי

 כסס, לזכות הגג כעל 9h~f לגג, טיורדיס גטמיס מי לפיכך, הממכיר. סל הזבל וכל, סס והם6ירו6חריס

 הגג 6ין כהס, לזכות מעונין קינו 06 6ך ם%. הפירוע קנין רוכ טל וגס סגג סל סגוף קכין כעל הו6אסרי
 כע"כ. לוזוכס

 מגר למי מיס ממנו יחלת% סל6 הגג 6ת לטמר טמטרתי טכיון נראה הגג, טל סזיפות הו65ותולענין
 כה651ות להמתתף חייכיס כבנין הדירות כעלי כל 58 מע" ממותפיס כתים תקנון טלפי למרות -מתחתיו

 זס ומקנון סממותף, כרכום לחלקו כהתפיס סכל המטומף, הרכוב טל ולגיסולו סתקינס לסתזקתוהדרוכות
 סו6 סגג מכעל כיון דידן, כנידון מ"מ - קכו סי' ח"ז ימחק מנחם מו"ת עי' מחייט, מדינם למנסגנהיה

 כזיפות וה"ה ססו65ות. עיקר מוטל עליו ע"כ מיס, סס יחלחלו 06 מעיקרי הניזק גס והוא מעליון,סמכן
 סימום זכות %6 כו 6ין ממכניס טלם6ר כיון וכד', רגליס פריסת ע"י קלקול כעקבות לעת מעתסנ5רך
 ו60ר העליון, על מלות סזיפות תיקון הו65ות רוכ ע"כ סעליון, טל b'o מס הרגל דריסת ורוב 6חד,לדגר

 כלכד. חלקי כאופן יטתמפוססכניס

 מל6 לתקן הניזק על למטה, ויורדין מעליה על גטמיס ירדו 6ס ד סעי' קנס סי' כסו"ע הרמ"א פסקוהנס
 מ"כ הרמכ"6 כטו"ת )וממ"כ 6 5ות קנה סי' וכר"מ קנך סי' ככ"י סוכך תקיז סי' כריכ"ם פסק וכןיוזק.

 מדבר טהרמכ"6 5"ל הגג, כעל סל דיליה כגירי ודינם כחן הס הגג מן סנטפכיס הגסמיס ממימי ק5טמי'
 סנופליס מסמיס קנג מי' ככ"י סוכך קפ6 מי' ח"ג סרסכ"6 כמו"ת וכממ"כ כסס, זכה הגג הכעלכמיס
 קטר מי' דלקמן 5"ע ג, ס"ק כם"ך והוכם טו ס"ק כממ"ע והקבה לו(. קונה מגגו הו6 וממונו הן טלוכגט

 י6, ס"ק סס הגרפך וככידור עכ"ל. לתקן העליה כעל על הגג ארכי וכל ז"ל 6 כמעי' כהגיה מור"סכתכ



שיגממונות

 6כל חוטף, גבס כשן העליס, כעל כפטיעת טל6 הגטמיס ט163 6יירי וכקן ס3"ח תירון הכיףכליקוט,
 כרוח ונפ% גגו 3ר6ם ממניחן ומם16 סכינו ל6כנו דמי ול6 טס: 3הגר"6 כתכ ועוד לתקן. חייט מגגמחמת
 רמח ס" חו"מ ומסרטל"ס טס, קסד סי' נתה"מ ועי' הניחן. ונפטיעתו סו6 ממונו דהתס והזיקו,מקויה
 6חרוניס. ועוד לו, וסי' ל סי' מיי וסםכהגסס,
 6ותס נקוב, 53ינור למטס ונמפכיס כגג סמ5טכריס ממיס כת651ס המכניס לדירות ססנזק דירןוכנידון
 טמרי נפ%, מס סגג 3על כפציעת ול6 כסס, לזכות סתכוין bS מסרי חגג, 3על מל ממונו סיו ל6סמיס
 יומר לתקן חייב סגג כעל 6ין סגר"6 דעת לפי הרי ככס"ג מקולקל, ממט דוד כמי 16 גטמיס כמימדובר
 הגסמיס. ממי מניזוקים טכניסמם6ר

 ~ין. דובאברהם

 כדלהלן. דברים בזה להוסיף והנני שליט"א, אב"ד ידידי של ונימוקיו דבריו אתראיתי
 וכחרכו לתוכם יקלחו גרמים סמי כחוזרו גומ6 חפר ר6וכן ט6לס: י. 6ות קח כלל כטו"ת סר6"ט כתכ6.

 הייכ מר6ו3ן נ"ל סמיס. מריח טמעון נמכר מטריח וגס טמעון, מרתף חומת דרך וטו3רין כוקעיןהמיס
 הכ6 דילים, גירים הוי דל6 סיכך עקמו, לסרמיק הניזק על כ( כס )3"כ ד6מר יומי לר' ו6ף היזקו,למלק
 לו ו6"6 קבוע םמע1ן טל תטמיט1 וגס דטמע1ן, סיזק6 כיוןדנפיטמודה
 מסכור לע"פ ולילן, ככור 6ל6 יוסי ר' קלמר דל6 ומלר, מרתף כל6 דירס דלין ו, מ 5 ע ת 6 ק ל מל

 וכקל מכונסין, מיס הו6 כור דסתס ממוס טלו, כתוך נוטע וזה טלו בתוך חופר טוס יקון ל6 לטילןקרס
 לכן קבוע, תטמיר ה6י כולי סויbS 6 61"כ 6מס, כ"ס סלילן מן כורו 6ת ולהרחיק עלמו למלק הניזקיכול
 6ת להרמיק מניזק על וקמר יומי ר' פליג ולהכי וכו', ה5י כולי היזיק6 נפים % וגס חכמים, בוהקלו
 ידוע ונזדכר וכו'. עלמו 6ת למרחיק ממזיק רעל יוסי ר' מורס דמתניתין מרחקות ככולי 6כל וכו',עלמו
 כטסמיס מיד זס כנידון 36ל וכו'. יוסי ר' כסס דמודס דמתניתין היזיקות הני מכל יותר גדול סיזקטוס
 כפרק ז6מרינן bo5 דמי ול6 דיליה, גירי והוי ממעון לחקר ועוכרים כוקעיס כגומם ומת6מפיסרסיס
 קימת כל סעליונס ונפחת מתחתונה וחד העליס חד דיירי דסוו תרי כי הנהו 6( קיז )כ"מ ומעליהמכית
 רכי לתקן, העליון על 6מר כר"י ר"ח לתקן, מי על ומזיקיס מתחתון על מי6 נפלי ידים עיקבי ממידחוי
 bSb דיליה גירים מיקרי לbn~b 6 נפלי, וסדר דפסקי ומטני דיליה. כגיריה יוסי ר' מודה וכו'.6לע6
 סמיס זס וכנידון דיליס. גיריס מיקרי ל6 הפסק ד6יכ6 סיכך 6כל לחכירו, ההיזק כ6 דמיךהיכף

 ו6יכ6 למרתפו, ועוכריס כמעון חומת כוקעין רכים כטהן בח"ז וטוי סגומ6 לתוך מת6ספיסכנפילמן
 וגס מיס, כל6 לסיות % ~h"h 6חר, למקום סיזיק1 למלק לו h"b מעליון דסתס כס, דמי ל6 טו63,הפסד
 יומי ר' מודס נפלי והדר דפמקי A"Dh1 וכו'. עליו נופלין סמיס 6ין ו6ז המעזיבה לתקן יכול כקלסתחתון
 ל6 ס6י כולי ויכניס, כיפת יעטס ל6 06 כעליון מהיזק לסנ5ל לתקן יכול קינו דהתחתון כיוןוקמום,
 וז"ל ומעליס סכית כפרק 6כי6מף במפר מ65תי וכן וכו'. היזיקו לסלק סעליון ו5ריך תכמיס,6טרחוסו
 מזיקין והן 56לו מרובין מיס חפירמ יט oh 6כל לכלות, רפוין מוניטין רמ5ה כמי ומהיזק מענין לפיוסכל
 סנ6מפיס כממיס לעינים נרמה 06 הילכך דבריו, כסוף וסייס וכו'. דיליס גירי מו"ל כותלו דרך תדירלו

 ה"ה פ"י טכניס ס6זל 6בן ]ורקס היזיקו. למלק ר6וכן חייב כמעון מל למרתפו עוכרים ר6וכןלטסת

---------- 



 ירושלים - דיןפתקישיד

 היזיקו. למלק רכוכן מ"פ כמעון, מרתף חומת דרך ועוכרין כוקעין המיס וכטרפו לתוכה יקלחוגטמיס סמי כחזירו גומל חפר ר6וכן כ: סעי' קנס חו"מ כתו"ע סוכלו הר6"ם ודברי דיוריו[. ככי6ורמט"כ
 משזיכה מס 6ין 06 קותו ומזיקין התחתון על יורדין סעליון מימי סיו כתב: ד סעי' קנס סי' חו"מוכ"ו"ע
 טסמיס מעזיכס ים ו6ס סיזיקו, למלק חייכ קותו, ומזיקים לתחתון יורדין מיד מימיו טכממופךכענין
 הרמ"ח: וכפכ סיזיקו. לסלק מייכ צינו ומזיקיס יורדיס מכפן לצחר bSb מיד יורדיס וג'ינס כסהכלעיס
 היו ו6ס היזיקו, לסלק חייב קינו מעזיכה כל6 6פי% לאלתר וכלין מועטין ממיס ד6ס הענין לפיוהכל
 ו6ף מכמכ, 1 סעי' קנס סי' חו"מ סולחן כערוך ועי' לסלקו. חייכ המעזיכס דרך תדיר % ומזיקיןמרוכיס

 ואינס וז"ל: כתכ ג ס"ק מס וכנתה"מ כידים. היזק כמו הוה ג"כ מעות לצחר hSh מיד נופלין 6ין06
 מתיר וכצן לסלק, רבוכן דמייכ טרכו 6חר סמיס כוקעין ד6ס מכו6ר כ כםעי' וס6 וקמה מיד,יורדין
 דהעליון ם6ני דכאן ותי' זו, קוהיך טהקמה י סי' קח כלל t"h~o כתמו' מ65תי ובח"כ נפלי. והדרכפסקי
b~h% סיזיקו לסלק b~bt % מועטת דכמעזיכה מעזיכה, לתקן יכול כקל והתחתון מיס, כל6 להיות 

 ההיזק לסלק יכול צינו טסתחתון כמקוס 6כל , וכו' כמעזיכם ויבלעו סמיס ירד % סוכ סתתתוןכמיתקן
 עכ"ד. העליון מייכ נפלי והדר כפסקי אפי' מרוכס, נהו65ס רק מועטנדכר
 ז6ת סם6ירו וככרפס טוכ6", י"הפסד מרוכה" "סו6$ס מהו כתבו ול6 מתמו וסנתה"מ סר6"ם גסוסנה
 וסמערתס. הערכתם לפי מקרה ככל לדון כי"ר%ל
 רק מימם וס$ינור , הכיוכ מערכת 6ת ללינור סנתכע סרכיכ מל6 זמן כל סתוכע לטענת כנד"דומנס
 ורק סדכר, 6ת ולספוג לסכול ככוחו והיס טמפריע, וריח גדולה רטיבות סיתם % הגסמיס, למיכמרזכ
 ונימוקו והלפות. תקלת להופיע הם% מ6ז מלינור 6ל מכנו סל הכיוכ מערכת 6מ חיבר טסנתכעלצמר
 מינו כיוכ מי טל מעמסה עוד אליו כטנוספס לכן לכיוכ, 1ל6 למרזב הו6 סלו התקן סס$ינוי טמכיוןעמו,
 סה$פות. כל ונגרמות ככךעומד
 הלינור. 6ת לתקן הנתנע על ודצי %אורהולפי"ז
 כיוכ, כצינור גס לסמם הקבלן ע"י יועד הלינור הנתכע לטענת דסרי כזה, לדון מקוס מיס מס16לם

 גדולם כמות כסים הגממיס כימות קורה הדבר כלל ונדרך וריח, נזילה סימה ל6 %יוכ כטחינרווכתחילה
 רק מוטל ואינו למרזם, גס מיממם הלינור כתיקון לם6ת סוייריס כל על %אורס כוס ו6"כ גממיס, מיסל
עליו.
 ירדו 06 העליס, על טטופך עליה דכעל מממיסו כמי or וכל וז"ל: הוסיף כרמ"א טס דהנה 6נן.וניתזי
 תקיז(. מי' )ריכ"ם יוזק םל6 לתקן הניזק על למטה ויורדין העליס SDגממיס
 הניזק על ע"ז הנטמיס מי ומאד תקין, הלינור סכיוכ מי דמ$ד הנתכע, טענת $ודקת 6%ורה61"כ

 מתיקון. חוכת עליסס וחל עלמו, 6תלהרחיק
 סי' דלקמן 5"ע %קן, הניזק על וכו' גממיס ירדו 06 6כל ומים מכתב: סו מ"ק סם כממ"ע יעוייןקולס
 כזה כתכ יג ס"ק סיטכ וככלור לתקן. העליס כעל על הגג $רכי וכל ז"ל: כסיח כסג"מ מור"ס כתכקטו
 כניס. הרמ"א טדכרי יר6ס תקיז סי' התיב"ם נתטונת המעיין וז"ל: לפכינו( כם"ך )וקינו הם"ך כטסלתרן
 צינור מס ם6ין דמיירי תקרס, 6ותס על גסמיס ירדו מ"מ מגג, דרכי מתקן הגג הכעל ד6ף מיירידככ6ן
 לתקן. הניזק על ו%ך פוסע אינו ותו סתקרס, על לכוץ המיס ומוכרחיסלשגג
 ורק כיוכ, כלינור גס לסמם עלמו מ5ד הו6 ראוי דסרי ס$ינור 6ת לתקן הנתכע על 6ין לכלויהולפי"ז



שטוממונות

 מרזכ. ולתקן עלמו למרחיק מניזק טסו6 סתוכע על 61"כ סנזקיס, נגרס סגטמיסמחמת
 6"כ כמרזכ, וגס טיוב כלינור גס לפסם ר6וי ל6 בפועל מס~ינור דמכיון לדון, מקוס O~s ים עדייןקולס
 ס%, מעטיו מכת וזס גטמיס, מי לקבלת לפמם מגג רפוי קינו כעת סרי כיוכ ל5ינור מפכו טסנתכעכרגע
 סמרזכ. 6ת לסדר גס חוכה עליו חל 61"כ לתקן", סעלייס כעל על סגג ~רכי "רכל דינך סדר מוב6"כ
 כפסיעת טל6 סכ6יס גממיס כמי סו6 סריכ"ם דנידון תירן טסכ"ח הכיף טס סיטם דככ6ר ועוד.ז6מ
 סגר"6. כמגסות גס וסוכך סגג. תיקן b~c פוצע סו6 קסד כסי' 6כל חוטף, גסס כגון סעלייסכעל

 חוטף הו6 מסתורף כטניס דוקך דלחו ומסמע ונכנס. מוזר סדכר חורף כל סתוכע טענת לפיולכ6ורס
 נחמכ לפי"ז 6"כ לנזילות. גורס הדבר תיכף גטמיס טל ירידה כמים hSb ככד, פלג כטיט 16כמיוחד,
 מתיקון. כל סנתכע על ומל לתקן, סעליונס כעל טעל סגג" 5רכי "כל כגדרסיכר
 ולפענ"ד וז"ל: הרמ"ח דכרי בסתירת הממ"ע קוטית לתרן סכתכ כ ס"ק קסד סי' המרפט נתיכותועי'
 מיירי טס רק מעליס, מנתקלקל כלל מיירי ל6 וכס תקיז סי' מסריכ"ם סו6 קנס דסי' סדין דמו65לק"מ
 סו%ין כינורות והיו ללוי, וסח5י %קוכן סחני נמכר סעליס פעל ומגג סעליס ולי מכית מקנסכרכוכן
 ממנינו וכמו קורס, לו מנמכר כיון עליו ממיס 6מת לו סטין לוי וטען לוי, טל סגג חלק דרך סגג כלע"ג
 6תר ויתקן גגו מעל ס5ינור חלק טי0יר ר6וכן על וטען וע"ז, המיס 6מת ול6 דרך לו 6ין מחלקולחין
 6מת ודרך חלונות % ד6ין ד6ע"ג סריכ"ס סמיכ וע"ז לעלייתו, גממיס ירדו טל6 עקופן ה5ינור ח5יטיםיר
 ההיזק ולמלק כגרו לבנות סיכול רק לסותמו %ופו ט6"י בחלון וכמי וע"ז, נסתעכדו טל6 מיינוסמיס,
 יכול ס5ינור %סיר רופס %י ob ס"ס ססלזק. לסלק פריך סיס6 טעכוד % 6ין ג"כ ותכירו עלמו.מעל

 גגו מעל ספינור לססיר סו6 כיכול רק מימיר, 6חר ססיזק לסלק הכנגדו על מעמוד לו 6ין 6כללמסיר,
 ד ס"ק ממ"ע הכילו סטור כתב סטעס עיקר דסכ6 דסכ6, להך כלל ל"ד ולפי"ז ע"ס. מהיזק לעלמוולתקן
 עכ"ד. וכו', ע"מ 6מר ר"פ בד"ס 6 סג כ"כ ברטכ"ס וכ"כ חלקו, דסכי ד6דעת6 ממוסדסו6
 דעל סכנין, דיירי מסתתפיס כלל כדרך דסכי ד6דעת6 סגג כרכי כל 6ת לתקן סנתכע רעל ודקיולפי"ז
 ירדו. מל6 לדלוג עליו גסמיס יורדיס לכינור הביוב ~ירוף טע"י ומכיון כממיס, ירדו מל6 לתקן סגגכעל
 ועי' נ"ב מכ"מ. כמס ג מ"ק ם"ך עי' כתכ: מס חת"מ וכתי' כוס. ממ"כ קנס כסי' סקדטיס ככסףורקס
 עתס כטיס 6ינס כי סכ6, מיירי ל6 ומזפ סגג, לתקן כריך מסעליון תיירי דסתס ולענ"ד היטכ.ככ6ר
 סנםמיס ירדו סלך המעזיכם תקנת bSt ע"י התמתון וטוען גממיס ירדו וכך כך סכין b~h סגג, עללדון
 גט. תקון מפי עליו טיכhS 6 06 טענם, זה ם6ין כ6ן כתכ לזה עלי, מלך התקרס ורךטמגג
 - לסלן סוספס ורקס - וז"פ. סתונע, יוזק טל6 גגו לתקן סנתכע על מוטל ודקי דבריו לפיוגס
 מסמסך סם חו"מ כטו"ע סחת"ם דכרי כזס לסומיף וים 6כ"ד. כזס מכ"כ רציתי סגג, ויסות כעניןכ.

 עליו 6ין מתחתון ע"כ וםלימיס. טנייס תחתיים דרים כי עתס נמתנס סגג כתיקון וסנה טכתכ:דכריו
 לתקן כריך כולס על מעליון מעליו, תקרס ול6 סלו תתתי' מתקן 6מד כל וס6מ5עיס תקרס, טוסתיקון

 כי רק סממם ול6 כלל דיוריס בו ם6ין סמסופע גג תחת מהש סעליונס עליס 6מנס ותקרתו,קרקעיתו
 סגג כתיקון מזה כולס יד וממו"ה כתאמים, טויס מכית כני כל יד וכה"ג עורות וכטוח ו~יכיתיבנ6
 מתממים לגמרי עלמו לסלק רוכס ממס 6' ו6ס למטס. כיתו קורך כמסך מסוף מס וסייגו , ססו6סממוסע
 סממופע. סגג לתקן לכוסו יכולים 6ינס מוכ ולמפקירו ססי6מעליה
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- -

 כסוס 6ינס סתסמיטס 6ף וכד', חמם דודי למנחת כגג ממוייס סימום ים ממכניס לם6ר ד6ף מכיוןולפי"ז
 נר6ס כבנין בי"ד מעטו דמסכיקור וביותר סגג. כזיפות מסויים כיתם טיטתתפו סר6וי מן מגג, 3עלכמו

 להטתתף ר5ו hS ססדייריס מכיון כך מעמס וטען - כר6וי סנת3ע ע"י נעמס ל6 דסזיפותדמכיון
 סימני בו ים סכיוכ תמת ם6ינו 5ד קותו ו6ף ממדרגות תדר כל - זול זיפות עכס %ן מגדולותכסו65ות
 ולתקן לעלות טפריך סיכם כמים כוס תועלת למס ים וגס לסטתתף. חוכם עליסס חל לכן וקלקול,תתכ
 מכיון לחייכס, ר6וי 6ין לטעכר על ו%ן ום%ליות. רטיכות כו וקין לתיקון ונוח מימום כר סו6כגג,

 ממוייס. כמכוס לסטתתף 6חד כל פריך ולסכל מכ6ן קולס כרמוי, סיס ל6 מזיפותהכפועל
 ממומף וכותל f"5r סמוכים טכתיסס וממעון כרכוכן מס מנם6ל קכט סי' מ"ז מסרם"ס כטו"תורקס
 לתוך ם% טופכין גס למפוך ר6וכן רולס ועתס לסרן, עד יורד ברזל טסי מל לינור מכותל וע"גכיניסס,
 למטס מסמרזכ ממיס כ65ת קולי 06 בכ"ז 6כל סתמוכס: כסוף מס וכתכ וכו'. כידו מוחס וממעוןכלינור,
 גפמיס למי מרולס סו6 ט6ס למחות, יכול ספיר כזפ טמעון, לכותל סמוך נ"ט תוך נופלים סס לתרןממוך
 מענין לפי סכל ו%ן כות%, ויקלק% יותר כריבוי לטס מי65ו לסטופכין מרולס קינו מ"מ מכלעדס,ם6"6
יעמס.
 Obs1 נו5רס טענתו כהכל דכ"ז %מר מקוס ים לכ6ור' 6חר, ע"י 3רי לענין לדון 6 כקות ס6כ"ד ממ"כג.
 כעת מס5ינור זס כנד"ד מט6"כ יודע, ל6 עלמו ססו6 כיון כרי, טענת דקינו 6מרינן 3זס 6חר,ע"י

 מס5ינור וססיזק סנזילם סיכת 06 סדיון וכל כרי, טוען וכוס כל, %ין מוכחת עוכדס זו ומזיקומקולקל
 כו 1Ss~na כגלל סו6 ומקלקול ר6וי, סיס סכן 16 כיוכ, כ5ינור לסמם מעיקרו רמוי סיס מל6מסוס

 מעיקרו ורמוי תיקני סיס ל6 טה5ינור העוכרה טל סי6 סקלכן ועדות מתקנתו, כמעת הערכיסספועליס
 ודו"ק. 6מר, ע"י 3רי מיממכ דל6 י"ל כזסלכך,

הוספה

 לסימום רצוי חיגו סכיוכ 6ת קליו סחיכרו ס5ינור ם63מת מתברר כצנין כיס"ד חכרי תערכו כיקור~תר
 61"כ סינור, סחיכור כמקוס דוקט ולצו מתחתונות, כקומות גס צורכו ככל סיט ספריות כגלל כיוככלינור

 ס% לכיוכ ומיכורו ממנו סכיוכ ניתוק ע"י 16 וזקת יותר. כו יסתממו מל6 %ך לד5וג סנתכע עלודקי
 סיס וכוס 6חר. לינור ע"י סתלפתו 16 חרם, מרזב כעטרת ססמתפומ חיוב חל סטכניס כל ועלעלמו,
 יתברר 06 6"כ מתמחיו, מפכן "ל כחלק ורק גדולם, כ"כ פינס סרטיכות סנתכע סל דכתלקו כיוןנר6ס
 חייב מברפותו, ס5ינור חלק 3סחלפת צורך וצין סתוכע סל ס5ינור חלק כמחלפת ממספיק מקלוע כעלע"י
 מכיון סכרטותו מחלק גס כממלפת צורך ים סמק5וע כעל לועה ו6ס כלפו. psn צותו 6ת ולמחליףלתקן
 כולו. 6ת לתקן חוכס עליו חלס תקין, 6ינו ס5ינורמכל
 כ6ס ל6 זס דייר סמ5ד מכיון סתחתונס, סקומס כעל טל מחלק 6ת גס לתקן זס כטלכ חייכ צינוקולס

 ותקלס נזילס תסיס טל6 יספיק לכד זס 6חר, כלינור יוחלפו ס5ינור מל טליטיס מני ס6ס יתכן וגסתכיעס.
 וכיחוד מרזכ. כעסיית לסטקיע צריך טסיס מכוס כצותו מ"מ לסמתתף ממכניס כל ועל סתמתון.כמלק

 סלו. ממזגן מל סמיס לסורקת גס לינור כצותו מסתמםמסתוכע
 דומב. חייםשמואל



שייממונות

הערה

 מקחמגח חיכורו, מתחילת כתיקנו היה ל6 ללינור קהמינור החוכע קטענח הגס סכנד"7 קליע"6 יומם הגר"מ ייילימק"י
 ומה נכרי, סי6 מהכינור לו קיק הנזק על עלגנה סהחכיעה ניון 6חר, ע"י כרי מלין כזה ללון 6ין ה6ינקעלעור, לכריעל

 הנזק. קיכח על לק הו6 ה6ינקטלשול לנכריסנ5רך
 6ח קהחקין לוקוס הי6 מכ' חכיעחו עיקל כל תהרי עיקלה. 6ל6 לחכיעס, הקבר רק קינה מנזק סיכת קכני"ל נרמהלענ"7
 תיקני, הל6 סחיכור על ה6ינקטלטול רכלי ולולי ג', כעיקר קופך הכיוכ 6ח קהרי הניונ, קפיכח על ול6 ברדוי, קל6הלינור
 6חר. ע"י כרי מלין - כ' כלפי כחכיעה לפתוח - כזה לכון יק וע"כ כ', כלפי חכיעה לו היחםל6

א.ד.ל.

 ע"ד. להוסיף ונראה שליט"א, האב"ד ידי"ע מש"כראיתי
 כ5ינור לסטתמס קמור ודקי ולסכל מכלן 5כל מעכר, על סו6 כ"ז דיליס. גירי סוס 5י לדון דים מם"כ6.
 ליס מממתינן גרמך דככל ג סעי' ספו כסי' סרמ"6 כ' וסרי חסידות( ממדת רק )ול5 טיתקנוסו עדזס
 ממי רטיטות קורס דמיה מוריס כולס דסרי כליסור, סיס rb, כיוכ סמיכור וע5ס סיזיק5, דמסלקעו

 כזה גס דגורס, גורס הו5 עלמו דכחיכור ו5ף תקנוסו, מל6 כ"ז 6חר כיוכ לחכר קמור וסיסהכממיס
 תתמד סי' כר"כ מהר"מ ועי' ת"ו, נ6 סער כעה"ת עי' חייב, דגורס גורס 05 בר5טוניס פלוגתך6יכ6
 ג. ס"ק טפו סי'ום"ך
 זה ממינור ורקס כמקוס ביקר סכיה"ד דל5חר )הגס סתוכע טענת כפי למרזב, מנעטה 5ף זה 5ינורוסנס
 ורק ~יונ, רק מעטוי סמני למינור כרומס עטוי טמרי לכיוכ גס מיועד סגממיס מי עכור למרזבמנעטס
 מותפיס סכנין דיירי כל "ליטאי(, ס6כ"ד וכמט"ב לכיוס, כו הטתמטו מל5 כיון למרזכ קותו עמהסקכלן
 כדי כגג גטמיס מי יפיה טל5 מעוניניס כולס דסרי לבחר, טייך ממגג 5ף כתיקונו, חייכיס וכולסכו

 לתקן לגג לעלות יכולים 5ינס סרי מרזב וכלב וכד', ומזגן ממט דוד כגון פורכס כגג למסתמםםיוכלו
 זס כמרזב ממתמם עלמו התוצע סרי ועוד, לתקנו. ומייכיס כולס עכור עסוי Or מרזכ ודקי 51"כהנ"ל,
 מממזגן. לינורעכור
 יכ: מע" קנג כסי' הרמ"ח כ' מסרי 5חר, כיזב גס לחכר לו מותר כו סותפיס כולס מזה מסלינורומניחר
 מסופך 5כל ככימות, חמאס כה יספוך hSC כידו ממחין תכירו לחקר 5חת כבימה מי לטפוךממזיק
 טיר5ס מה גס למפוך יכול 5תד, לדבר bSb מחזיק מלD"Db 5 תכירו כח5ר מעוכרת כיב דרךכרמותו
 לדגרי ו5ף סופך, טכרטותו מפני סו6 דססיתר כת מ"ק כטמ"ע ועיי"ם ע"כ. סופך. דכרסותו סו5ילוכו',

 טהכיכ 6ל6 חזקם, מדין ול5 כמיקונו, חייכיס כולס וכסיתקלקל מותפין טל ככיב ד5יירי מססנתס"מ
 לו מותר סיתקנוהו ולניחר כתיקונו, כולס חייכיס ולכן כניד"ד, ס"ס סיר5ס, כמס וסופך לכולםנמתעכד
 כ1. יסתמם ל5 יתקנוסו מל5 1כ"ז זה, ללינור סכיוכלחכר
 5"ע מעתיד, על רק מעכר על לחייכם דלין הזיפות לחיוב כנוגע מליט"6 דומכ חיים הג"ר ידידי ממ"ככ.

 המדרגות חדר כל דהרי המרו5ף, מחלק גס לזפת לחייכם דיט ונר5ס וכו'. יורד מדין נחייכס ל6דלמס
 סכנין, דיירי מם6ר יותר כזיפות חייכ גג לקותו מתחת מגר וסטכן הגג, זיפות 5י מחמת רטוכיססקירות
 יותר. מרוכס וסגלתו לרי5וף מתמת דירתומסרי

 ווייס.יהושע
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 שליט"א ווייס הגר"י ידי"ע לדבריהערה
 לגיון ממק, מזיק מלין הליקה מיוכ כלל ל"ק קכניס 7גכי כלור נר6ה פ: עמ' 9כני0 קהלן ל' כמקנח ז5"ל קוטלל הגר"6ז"ל
 כפ"ו הרמכ"ס  ללעת מיכעי6 ול6 מ7יג6, נזיקין קמירת חיוכ עליו 6ין כו67י חקמיקיו כדרך כלקותו עוטה מפס 6ח7קכל

 הזיק כלכי 6מד 06 י6ף יר"ל פטולין, זכ"1 הוזקו חייכין f~ef היקו כרקות עניסם יכ"ק נפ"ה 67יח6 יה6 ומזיק,מחוכל
 קכני0 רגני פייטך t"1DS הנה כגוונה, ר"ל ז6"ז והזיקו פעול, כרקוח לקניהם ניון מ"מ כפסיעה, וכעופן כמעקיו תכירו6ח
 לין הו6 יכניס כמקי נזיקין הלחקת לדין ק5"ל וכהכלת וכו', להזיק גוייס כלי כרקוחו עוקה כ"6 יסרי ממסן מזיקל"ת

 עכ"ל. וט'. סקכני0 וגותי מ75ממולק
 ליליה, ניריה כעקיב ולכן כניזקין. גרמת נחעכ קינו נך היזק, טורח נלי נל9וחו וזעוקה כיון מיק, נקלק קטינו גע0ולפי"ז,
 יילן, כנייון ו6ף עלמו. להרתיק עליו מחייות 9ממילח 6ל6 ברקוח, עקה המזיק קעטה מה עלמו, 6ח להרתיק הניזקלעל
 לקולט. כלעותו סמקחמע כיון קינו, גלמך גם 7יליס, גירי זה 69ין עי"ל כיון קלו, לכיוכ כלינול קמקחמקהקכן
 כפולס 7יט הקנביס, לדילות נזק נגרס מכך וכחולקה המקולקל ללינול הכיוס לעול 6ת כמיכר 9ר~מוכר קליע"6 ידידיומק"ג
 ועודת נר"כ ומהר"מ ככעה"ח וללק לגולם, גולם לחייכ דגרמי כדיני רמכ"ן עי מייכ, 6ם הל6קונים בו קגחלקויגורס

 גורס 06 לכריהם הנה לז, קי' חו"מ ונוכי"ק ג ס"ק קפו ס" ק"ך עי' 6, לכ קכועוח גמ' עפ"י קפטלו קעע קי'הל6כ"ל
 קפו סי' ק5וה"מ ועי' לנזק, כעלמו סגורת קונו גס 6ל0 מדיני פטור כגרמך קהרי כגרמה, ול6 כגרמי המוריס חייכלגורס
 הגרמנו סל מסותו כיסוי קהלי מייכ, לגולם גורם דגט לומל מקוס יק קמים כליני הגרמך קל מיוכו ולענין כזה. 9יייק נקיק
 חייניס, קניהם להזיק, 6מל לעיס גרם ו6ס 076. ע"י 6ו רוח ע"י הגיע המק 06 נפ"מ 6ין זמן, כעכול נזק נגרם ייוקעל

 גגון הבמרון, 6ת לחייג בפקר 6י ו6ם והסי. ד"ס י6 6וח ג סי' ב"ק מזו"נ עי' קמים, כניני והרבעון 076 ככיניהקמרון
 קל6 לכעלים הפסל לגרס ועול, 6חר, ע"י מנזק 6ח תגרס גרמך מדין הרביון 6ח למייכ יק כהיחר, כקלו סקחמקקס6חרון
 פטור. עהמזיק ליליה גירי קצינו כסופן ממזיק קל כלסוסו נעקה קהנזק כיון מהמזיק, להפלעיוגלו
hShלחוק, כגולס גט ה6ס ולמוריס, הלכרים כמה עד למיס, בדיני מייכ כגרמך 7גולס יגורס נצמר 06 להקתפק, 9יק 
 מי סרי ייין וכנייון יותר. ול6 גולס קל כגורס יוקח 16 לקוחע, לכסוף קיקרה הנזק על כד"ק יחמייכ גליך מל לזכיןו6כ6
 מסמוכר, למיכור ההנחיות 6ח קכל קהפועל והגט ה6ינקטלטור, 6ל6 כעלמו הסוגל היה ל6 לכטכ ס5ינול 6ח כפועלקמיכר
 קעי' לכ סי' כקו"ע b~nbl 6 ט ב"ק חוק' עי קמים, ככיני עליו קמיינ בגרמך המ9למ דין קכר עליה סקכל כקלימוחומזיק
 תינו מ"מ למבילו(, היזק לגורס סיגת קמים כדיני חייכ ילעולס תכר, כלי כלכור כקלימוח 6ף 9מייכ ג ק"ק 9ס 9"ך )ועיכ

 כין נפ"מ 6ין גרמת קכלין קליט"6 הגריק"6 ממרן וקמעחי דממייכ. יימר ומי דגולם, לגולם גולם 6ל6 9סאק לגורסגורם
 קמים. כליני מייכ הנזק 6ח קגרם לכל עיירי, ~ורם רקבוןגולס
 נרם ק6ם 6מר כמקום כה"ג מלינו לחכוע, יוכל קל6 כצופן המק 6ת קקילר כלך נזק תקטמי לניזק להפסיד קגורםומה

 קילקו קלקע במכלו יחומים כגוו גרמך, מדין ל6 וגס מזיק מלין מייכ סיגו היין, מן לחכוע יוגלו קל6 ככד לכעליםהפקי
 סיור9יס 6ח למייכ קצין סר6קוניס קכחכו לנכות, יכול המלוה 6ין המכירם קע"י פה על מלוה חייכ היה ו6כיה0מסכיהם
 הדין קמן יכיון מזיק, מיקלי ל6 הכין הטתטת קמקככ קמה לז 6ות טו ק" כ"ק המזו"6 וגחכ מכילו, קל בענויו מזיקמלין

 וסמ"ג גגם לענין ט, 5וח ג סי קם חזו"6 )ועי' המוכל על מזיק קם 6ין הדמים, מן כין הנכקיס מן נין הצוה כטחנפקערי
 המוכר. 6ח למייכ קקה דיכן כנילון לפיכך ז(. 6וח ח סף טוכ וזכרהקליק,

א.ד.ל.




