
אממונות

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולביריר משעת~ים

 מהם אחד נפרד ואח"כ בניה להוסיףהשתתפו
 הראשון של מהבניה השניוניזוק

 -שע 1559 מס' ממונותתיק
 סיון( ע)מהו'

 הדיוןנושא

 דירתו את להרחיב בקש א' מעליו. גר וב' התחתונה, בקומה גר א' משותף. בבנין שכנים וב'א'

 גם להשתתף ובקש חזר ואח"כ הסכים, וב' ס"מ, בכ-40 - המשותפת החצר מעל - חוץכלפי
 היסודות של במחיר להשתתף התחייב וב' במטר, אלא בלבד ס"מ ב-40 ולא בהרחבה,הוא

 הם שביניהם. התקרה-הריצפה בניית מעלות מחצית לב' לשלם התחייב וא' א', שיוצקהחדשים
 והמהנדס הבניה, תכנית את שתיכנן מהנדס שכרו ואח"כ התכנית, את שיעשה מהנדסשכרו
 בדירה ובבניה ביסודות שהתחיל קבלן שכרו אח"כ לחוד. מהם אחד לכל תשלוםקבע

 ב' הסתכסכו שלב שבאותו אלא השניה, לקומה גם הבניה חמרי את הביא וכברהתחתונה,
 של הכספית דרישתו עם והשלים ב' חזר שבוע כעבור אך שדרש, למחיר בקשרוהקבלן
 למטה הבניה את שיסיים שלפני לו אמר א' אך ב', אצל לבניה בהכנות החל והקבלןהקבלן,
 עשה. וכך למעלה, יתחילשלא
 בקומה התקרה-הריצפה את לצקת מהקבלן שדרש טוען ב' קרה: מה הצדדים חמקים זהבשלב

 לחפש והתחיל ב' אתו הסתכסך א', של התנגדותו בגלל לבנות רצה לא שהקבלן ומכיוןהשניה,
 את שיבנה עד להמתין יצטרך מתי עד ב' את ששאל א' טוען אצלו. שיבנה אחרקבלן

 דאג ארוך, זמן להמשך עמל שהדבר א' ומשהבין לו, להשיב ידע לא וב'התיקרה-הריצפה
 השיג שבועות כשלושה כעבור רק לעצמו. "פנלית" גג לבנות מהקבלן ובקש החשופהלדירתו

 העיד )כך א' שבנד היסודות על נתמכת שבנה התיקרה-כריצפה כאשר אצ*, שיבנה קבלןכ'
 בגלל ברכוש נזקים לו וגרמה חדשים כמה נמשכה ב' של הבניה א' לדברי הדין(. בביתהקבלן
 מה כמו גרמא הפסדי ועוד ביסודות, חלקו על תשלום מב' תובע הוא שלו. הפועליםפשיעת
 שהוצרכו כיון מיותרים, היו ב' עם ההסכם )שאחרי ס"מ ל-40 יסודות עבור תחילהשהוציא

 עמד לא שכ' בגלל לעצמו, הפנלית גג בבניית ההפסד את תובע וכן חדשים(, יסודותלבנות
 ב' חתימת על מסתמכת זו נזקים תביעת הפועלים. לו שעשו ברכוש הנזקים עבור וכןבהסכם,
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 הנזקים. את ב' ישלם ישלם, לא והקבלן שלו מהבניה כתוצאה לא' נזקים יהיושבאם
 את לבנות מהקבלן שמנע הוא א' אלא הקבלן, עם שהסתכסך הוא שלא וטוען מכחישב'

 גרמת את תובע ב' לעצמו. פנלית גג לבנות ידועה בלתי מסיבה והחליטהתקרה-הריצפה
 משום שכנה, מהריצפה במחצית השתתפות וכן לעצמו, הגג בבניית א' לו שעשההנזקים

 באשר הפוך. בשיפוע שנבנתה משום שלו הפנלית גג למרות מהגשמים סובל א' היהשבלעדיה
 המחיר ולדעתו התשלום, על קבלות הביא לא שא' ב' טוען ביסודות השתתפות על א'לתביעת
 חייב הוא היסודות שעבור טוען הוא ועוד מוגזם, הוא היסודות עבור לקבלן ששילם א'שאומר

 לתבוע א' שעל ב' טוען הנזקים לתביעת באשר מזה. שנהנה שכן עוד שיש משום שלישרק
 שבנה. הנוסף השכן של או ב' של מהבניה קרו שהנזקים הוכח לא וגם הקבלן, את כלקודם
 אחד לכל התכניות הכנת עבור תשלום שקבע אומר המהנדס לעדות. והקבלן המהנדסהופיעו

 התשלום את מא' שגבה מעיד הקבלן שהכין. מהתכניות שינה הקבלן וכי בנפרד,מהצדדים
 העבודות את סיים כשטרם התקרה-הריצפה לבנות ממנו בקש ב' ואמנם שבנה, היסודותעבור
 הראשונה הקומה את יסיים בטרם השניה בקומה לבנות א' של התנגדותו בגלל אך א',אצל

 ממנו בקש החשופה מהתקרה לחוץ היה שא' ובגלל אחר, קבלן חפש וב' ב' עםהסתכסך

 את גומר היה ב' עם מסתכסך היה לא שאילו הוסיף הוא לעצמו. פנלית תקרתלעשות
 ימים. 3 בתוךהתקרה-הריצפה

 דיןפסק

 ביסודות. חלקו עבור מסויים סכום לא' לשלם ב' עלא.

 זאת לתבוע עליו כל קודם למעלה, שבת הפועלים לו שגרמו הנזקים עבור א' לתביעת באשרב.

מהקבלן.
 נדחות. הבניה, הוצאות על ב' ותביעת והצער, הגרמא לנזקי ההדדיות התביעותג.

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

 לדיוןהשאלות

 היסודות את יבנה התחתון כאשר אחד, וקבלן אחד מהנדס עם בניה להוסיף קבעוא.
 חלקו את לתחתון וישלם א', של התיקרה גם שהיא שלו הריצפה את יבנה והעליוןהמשותפים,
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 בעבודות התחיל והקבלן התכניות את הכין ומהנדס מהתיקרה, מחצית לו ישלם וא'ביסודות
 כשותפים. דינם האם התחתון,אצל

 כשעיכב בטלה והאם השותפות, בטלה האם לחבירו, תשלומיו את השותפים אחד עיכבב.
 בחלקו. העבודה אתהשני

 בשותפין. גרמא נזקיג.

 לו. לשלם צריך כמה חבירו גבי על הבונהד.

 לשלם.  חייב  הגהנה  האם  חבירו,  נהגה  כך  ואגב עצמו לצורך הוצאות הוציאה.

תשובה

 מסוחף  כסגין  דיירים "16רית טליט"6: 46סי3 הגריש מרן 3(ס ספה עמ' י6 כרך ירוסל'ס פס"ד עי'א.
 ט3יקסו קדימה, דמי ונתנו 6רריכל  ייכרו סרית 3ת5ר סיגוייס ערכו 61ף  דירתם 6ת  לסרמיכ סכעויזר
 מס 3י15ע סוף עד מסתוכנית לסיגתק כעת  יכולים  ר6ינמ b"wtSr  מרן וקמר  לרינתך. מסויימיםסכגיס
 ע"כ. ס5דריכל". 5ת סכרו מעליו לעמותטקי43

 זס 5ין מעליון, ל15רך גס יסודות עסה ססחחתון  6ף  1niDS,  סכר  תסלים סכע  טכליתר כיון דידן,כנידון
  טותפימ.  סם  1nfo  סכלנתסכ
 6ו פעם כסביל הסוחפות נתכטלס סל6 קג6 סי' ת"6 סמכי"ט 3סס לס ס"ק קעו סי' היטר כ6ר עי'ב.

 לקיים תרנה %  Oh ייקמר  תבירי ייספיר עד  סיותפות מתגלי 6מד על ממס 6תד סע3ר clsclפעמיים
 קמרו hSbl] ל6ן  OAII  יכך  כך  מנת על  טיתפימ טישיו  סתוי ל6 כי וכו', לבטל רילס 6ני כילינ.  טסתנינ.מס
 ר3 ט3לתס היטב ס63ר וכתב וכו'. סספסיד מס יסלם יעסו ל6 061 וכך,  כך  טיעמו  וגס  סותמיםטיסיו
 ססס ועגיגיס 3ד3ריס וסקס  פעמיים  וטביעתי  כריתו על  עבר  ohc כתב  וטס ים על  טיילן נר6ס קיטסי'
  טסם ימס  סכתובימ  etb)no על רעכר  כיון  סטותפות ודקי סגת3טלס כסס, תלוי סססותפות ויסודעיקר
 עכר %1  עטת  כרין  לעלמי,  שיתעסק ממעון מעסה ומס גס3ע, ל6 דסכי ~hnpvh 31וד6י סטומפימעיקר
 קסג סי' מו"מ לרסד"ס וליין סיטר ס53ר ומוסיף וכו'(.  מססותפות ימר תניי על עכר  טייתפו  כיוןכלל
  כמס 3סס 11 ממלוקת סס3י5 עג 16ת סגס"ט קעו סי' כנה"ג ועיי לד "ות סטור להגהת חייוכגי

6מרוניס(.
 טינה סל6 זמן כל כע"כ ה,מן קודם חרירו "ותף לסלק יכול סוחף 5ין רלמ: סי' כתו13ת כמרדכיוכתב
 ונעקר ססותפות סיגה סרי ליתן, תפן 6יגי 6מר ולוי מלקו ליתן ללוי ר316ן כסמ3ע 061 ס3יניסס,סתג6י
  תוך ימת לנייר לארמיס ~hb  כיון סלע, קותו רימס a"~h  מבלס 6ני תדיר 5מר 36ל מסותפותס,מסס
 יסלקנו, hS 6ל6 כממרדכי סוכר ספינו גרפס סרמ3'יס ס3דעת מל"ג קעו סי' הכ"י וכתכ ר11מ6, קניכך,
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 ספיגה מיירי סהרמנ"ס % ס"ק גתה"מ ועי' סו, סעי' סם כסייע הרמ"ח הכיח וכן ההפסד,ויפרע
h1'DDSוע"כ דהדר hS הסוחפות נטלה b~b וע"כ הדר דל6 3פסיד6 מיירי והמרדכי ההפסד, 'סלים 
 לסלקו.יכול

 ססותפות כטל המעות נתן לrh 06 6' למעות טדחק מה עכור לשותף קותו קolbt Db1 (3 3מספטועיי"ס
 סתריה Srbt'(1 ה61 דמוכח 61ומדגח עבורו %0 מעות גתן hb דהכי ד6דעת6 למפרע מילתך ד6יג%י ,וכו'

 עיני רקות לפי והכל וכוי, ninnico כטל סילם ול" תלקו מיד )מלס המדובר היה 061 וכו',כסותפין
 כזה. הןעת כממדן תלוי והכל הענין ולפיהייין

 - סנתב,ר כפי  נכין ט6יני  רנר -  הנגיס סיוס עד מתמסכת ששותפות ה5דדיס היו קילו דירן בנידון)פי"(
 יתס11 טוס סימר  כיון  יטותפות  ביטול נתסכ  יינו  ?יסורוק ביכר תלנו  כתטלומ ?תמ?מ? סי'מ?

 מהיתה הדירה סל כחלק להטתמ0 %' הפריע והדבר ננגייה סהתעכנ ומה ?גג, עבור  ייטלמבמתיר
 6י% - הטותפות 6ת 5wsi ל6י היה טל6 ודחי 6ז כי 6', נגלל היה סהעיכוכ כ' טענת נכונה 06פר51ה,
 כחלק הטימוא מ6' מנמנע מה 16 כי כ', כגלל היה טהעיכוכ 6' טענת גכוגה 06  6ך -  פיתפות כ6ןהיתה
 מסרי  ?סותפית, לנמל  ריכיל ?רר רל6 לפסירי  רומס ב', יל  בעטיו  טבועית כמה כמשך הפר51המדירתו

  ?לכורים  ?ימיס ,ת מסויר יימ לת"כ  פיתולןמ?
 ועוד עולס הכהוגת 3סס לט סי' ה6%ה הל' ציגה מהקמרי רמס עמ' י3 כרך ירוסליס פס"ד ע"ג.

 נעטו  רטותפין  בטותף,  נימרו bS יגרת, רגרמי  דדיגי 3גרמ6 6ף חיי3ין דסותפין המחכריםמגדולי
  יגרס הפסדיס לסלם חייב ודחי כפועל  דייו  ט6ס %מר קריך 61ין 3גרמ6, חייב וסומר (ל"ז סכרסומרי
לו.

 כיון 6ך חכירו. ג(קי על 3גרמ6 מהם 6תד חף למייכ  לפטר 6י קיימת, סוחפות היתה ל6 סכלן מכיון6ך
 ים וע"כ rtb חייב rhc  ?גרמך נויי  על %5  רמים לעלמי לגבות  יכיל לכ', תטייב ?יסירית ברמי תפוססבי
 מסויים. 3סכוס)שסר
 חצירו וכ5  למות, י'  ו?גכי?ו  סביייימ כותל 1nbo 3גה וכו' ח5ר כותל י: DD" קג( סי' 3טו"ע פסקד.

 קמות נטתי מלקו ליחן  קותו  ממייבין  6מיק  סס ה6חר כותל והגדיה כלידו 16 כנגדו 6מר כותלמנה
 ככר כותל לו הים 6ס וה"ה וכרמ"א: וכו'. כסס רולס ססו6 ממעטיו גרטה ססרי קמות, ד' עלמהוסיף
 ליס, סנית6 סיכר  ofc  עטה טל6 לע"ס גכגיט (k~lO חס וכן חצירו. שעטה נמס ממפז שניכר דברוכנה
 ד"ה 6 ה 3ייכ תוס' סל הראשון כתירון 6ס, וה"ה מז: ס"ק כהגרען וכתכ טגהגה. מה כפי )ו ליתןחייב
,t"uhסתוס' וכמ"מ o"~s י6 ס"ק סס כק15ה"ח וכ"כ ע"כ. טעמך. דייה 3 כ htot דהיכ6 התוס' כדעת 
 חכירו נחסר לדר דמי ול6 הה651ה, לסלס ממוייכ כלוס חסר ל6 6פיל1 כה651ה, ליה דנימ6 דעתיהדגלי
 לת"כ  מתחייב מעטם,  בטעת ולוות עמד מקפילו ט סי' גזילה ממג"ד ועי' כחיגם. 6ל6 6דעתיה SA~ד)6

 והעלה התומי על תמה טז סי' פ"ב כ"ס ס?ים"ט  טס בסליי"מ יכתנ לי?. ריית, לרעתי? כסגלילמפרע
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הממתות

 ס3י6 ל6 1 סי' פ"3 כיק הרק"ם וכן obilos, ליה דנימ6 6דעתיה גלי 6פי% פטור חסר ל6 וזה גהנהדוה
 תירן p"D 1 קנח וכסי' c"ctn. עכ"ל עיקר. וכן ליה, דמממר עד לעולס h~b נזה מילק %1 0תוס'דברי

n~olipoלמפרע, כ36גיס מקירו % זכתה ליה דניח6 דעתיה דגלי דכיון ה"ד ממכניס פ"נ ה"ה עפ"י 
 מסר ל6 11ה (o)O זה סייך ל6 תו 1SC מ5י להיות מכותל כטף דקגס וכיון hito~, ח5י כפריעת DS"(וזוכה
 נתתייכ כמקמו ממך ומכי hto, וממכר ומקם 360ניס, טף מזה סקנה כיון ofn גדול חמר לךדלין

 361ידס גזילה arrlh ועי' כמקמו. וגתחייכ תקירו לו ,וכה הרי ליה דנימ6 6דעתיה גלי מכי גמי וזהכדמיס,
 ת"ג מלכילול 3ד3רי וכ"כ מלקו. לתת הו6 גס 51ריך טותף כמו הוי ליה דנימ6 דעתיה דגלי דכיון הנטפ"נ
 ליה. קמימתרסי מדין סהו6 פכיה ""ג יסר "ערי ועי' קנו.סי'

 סכר % לסערת קריך סיגו לסכר עומד קינו דכטהמ5ר ד6מרינן דה6 י"6 ת: סעי' טסג סי' סו"ע)ועי'
 כדעתו גילה eh 36ל כמיגס, בו %ור ינימנו לoh 6 חכר לו ליחן ר5וגו טעיה כדעתו הדר ג'לס סל6דוקך
 דגיקף 3ד"ה 6( ה )3"3 סם התוס' סתיר15 ממה כטור מס ו: p"D (ס הגולה ו3כ6ר (כר. לו ליען קריךכן
 וכו'(. מקיף60

 Dh הר6טוגיס נמלקו 6תר, מיסר6ל מגזל קרקע העכו"ם מן יסר6ל קנה ד6ס 6 גם כב"ק תוס' כת13ה.
 6ין המחייכים: כסכרת מס הוס' 1כת13 סההגהו, מה מנוטל 16 כמיגס הר6טוגיס %עלים להמזירהמייכ
 מהסגהו. מה מ3עה"3 דנוטל וכו' כרמות טל6 ונטעו תכירו מדה לתוך יורד כגון 6רי, למכרים כללדומה
 רועה כמו מה51י6ו מה כל % נותן ו6יגו ומוסיף: רני, פסק ומכן רגמ"ס, כמס 1 סי' פ"1 מס הרק"םוכ"כ
 מההגהו. מה hSh % 6ין ה~ך קנ16 ע5מ1 %ורך הכ6 6כל ה65ן 3על לטופת כיון דסתס כמקלות,סקדס
 h~o סוף פכ"6 %1ה מ0% הלזל 36ן ועי' מ. DD" רלו סי' 3סו"ע פסק וכן 6, מ 3"מ הרמשן וכ"כע"כ.
 חייב. מקליו המנת נעסה 6ס מ6ף הרמיקס וטדעת ענין, כקותו מס והרמכ"ס הרי"ף מחלוקתמ3י6ר
 להסכימו. נתכוין כמלץ גס מייד כעין ד00ג6ה היכ6 דכל ט סי' יו6כ חלקתועי'

 דוקק להמזיר קריך דלין מפורסם מגגה כלקם כ ~rtp סו מסי' מג6 מ6י ו: ס"ק מס כגתס"מוהקמה

 6ין לכעס"כ להמזירו הלילו ול6 לעלמו ליקתגו טר5ס מודה ד6ס מטמע ולהליל, גתכווגתי לטוכהכמטוען
 ומסמע לה51י6, קריך טסיה מה להחזיר דהייה סתם וכתב מילק דל6 0כ6 ומ"ח המעות, לו להמזירקריך
 3ק15ה"מ מ65תי למ"כ וכוי, לו להמזיר ג"כ מתוייכ למכירו להקי% hb1 לעלמו לקנות דעתו היה 606פי%
 1לפענ"ד עיי"מ. (נהנה, מה לו ליתן קריך להליל גתכ1ין ל6 טפילו (ס דגם 63ורך (כת3 ג p"D (נוסי'

 מיינ ודקי ו6ז להכירו להסכית דיורד נמכווגתי לטונה כמטוען רק % ל0מזיר קריך 6ין כ6ן דגסנר6ה
 6יגו גזולה סהי6 ידע טל6 כחוגג 6פי% לעלמו קג6ה 6ס 6נל , וכו' כרמות סל6 מכירו לסדה ביורדכמו
 6חר ע"י נסנה כמגופו דדוק6 והרק"ם התוס' כמס יכ p"D ם65 בסי' הס"ך למ("כ רדמי לו להחזירמייד
 חייכ כרמות סל6 כיורד ודוקק פטור, 6חר ע"י גסנה כמממונו 6כל ממונו, מעמס ע"י גהג0 מממונו16

 פטור וכו' למכירו להמכיח גתכוין ול6 לעלמו כטקג6ה וה"ג פטור, כלח"ה 36ל לסמכים סנתכויןמטעם
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 ירוטלים - דיןפסקי1

 ו6פסר כטוגג, כסקנס ממנו לס51י6 יכול 61ין עכ"פ, דדיג6 ספיקה סוי טס )הט"ך וטפילו לו,)המזיר
 לטוכת נתכוין ול6 גזולה טסיך כידע 6כל לטויתך, זה עוטה פייתי ידעתי קילו 5מר יכול כטוגגדכקנה
 כמניד )עלמו  )קשת גתכוין וטס וכי' טס בסי'  וכמו )כו"ע יפטור נריה 63יסור )עלמו  )קנות רקחנירו
 ע"כ. )ו. להתגיר מחוייב 6י דדיכן ספיקההוי

 3מעס0 סכמו פכיה סיג יסר כסערי כיקר להגותו, כסגתכוין h~h נסנה מסוס מייכ סוייגו or עניןו3י6ור

 כלי כסעוסס הפעולה על סמעסס טס גקר6 דל6 מותר, מתכוין ס6'גו דכר כמעון לר' ס"ל כוונהכלי
 תייג וקינו כמטתמס, חסור סיגו תועלת טל לסימום מכוין סוייגו ctn'cl פעולה ע"י כמתסגה גס כךכונה,
 סו. 6ות יכ סיעור כיק סיעוריס וכקונטרסי עיי"ט כתסלומיס,עטו
 כגון לחכירו, להשכיח כוונה כלי תכירו סדה הסכית ד6ס יסר, הסערי 1כי6ור הגתה"מ דברי לפינמ65
scncלו לסלם הנעליס 6ת ממייכיס 6ס דדיג6 ספיקה סוי מכירו, טל 6ת מס3ימ 1נמ65 )עלמו )השכיח 
 והס1"ע כונס. כלי כמעוסה סמו על הפעולה סם גקר6 דל6 מתכוין סלינו כדבר דמוי כיון סההנהו,מה

 נתכוונתי. לטוכם כמטוען דוקק זה לו לסלס סקריךמפסק

 לוין. דובאברהם

כ

 דמולקיס פוסקים הרנה ים הגה גרמך, כנזקי סותף לחייב 6חרתיס כמה 3טס ניגה הקמרי סכתככמס
 מלוס מטפט עיי מכתו, 50לת נסכיל גם דסגר כפרט דפטור, לסוחף טוענים 6"כ כגרמך, סותףופוטריס

 3גיד"ד 6ך דפוטריס. קמח סי' מ"3 הלוי ומהריב ד סי' כסוף יהוסע וכספר 5ה סי' ונמהרי"ט קםסי'
 לכנות ר6וי סוייגו tenlr סל תשתית סרס דה6 מגרמך יותר גרוע הוה לעלמו גג טכגה דוס 5"עכלל
 לכינורה. ממס מזיק הוה 6"כ נוסף, ממון להטקיע כל6מעליו
 וסוס התחתונה, מהדירס כחלק זמני כזלופן הסימות מגע מגג כוויית דעיכוכ סליט"6 הר6כ"ד סכתהומה
 כוס 6ין 6כל hnSu3 הרוומה  כפליכם גותות 6י סל גדר (ס 6ו)י כן, גרילה ל6 הדר, דל6 פסיד6כגדר
 התעככ זמן כמה לסער קריך וכמוכן זס, מסוס הסותמות טיתכט) כזה גימל ול6 ממסי, ספסר סלגדר
 הג'ק. גודל ולסער קנביס כין כלל מכית ל6 דכס"ג 6ומדנ6 יס ה6ס סדייניס עיני ר16ת לפיהדבר

 גרוסמן.שטשון

ג

 כתב רכך סדר, דל5 פסידה הוי ל6 ד3גיד"ד גר6ה לג ס"ק קעו סי' סנתה"מ כרכרי היטב נעיין כדהגס
 סתר6ס, 3ל6 לסלקו יכולים דפועל ס"ל דכולס פליגי, לh)o1 6 וכמרדכי דסרמכ"ס י"ל ולפי"זהגתה"מ:
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 ויכולים ידועים מיטיס דהרוימ לטעוריס מחיטין כסיגס כגון דסדר כפסיד6 כטיגס מיירי דהרמכ"סרק
 מעות "תן ר5ה ול6 הייגס מיירי והמרדכי מהיזק, ויסליס החיטין נתייקרו כמה ולרקות הרווחלכער
 סכם כמה יןע יל6 כיון הדר זל6 פסידים סוה דמתל6 כ ס"ק הממ"ע כממ"כ הדר דל6 כפסיד6דהוי
 טתן סיס ד5ס מעות, גזתן היס קילו מגיע היה מכם כמס לסער b"h וע"ג נוטע, הים 6ס עוטההיה
 ho' כי כטיגוי לסלקו יכולין מס"ס מרוכה, לסך עולס נהיה עד כ,וזי מרכה מהפכין מהיו לפטרמעות
 ע"כ.וכו'.

 כתוך פסע 6ו סיגה ד6ס כרמ"ח ממוכך ממרדכי כרכרי נכלל ד6ימתי מללו, צרור הכבס"מ דבריהרי
 ככהיה הדר דל6 פסיד" ;קר6 ומה סדר, hSv פסיד6 כמהיה רק )מלוק, זיכו) תנחו ע) ענר 16סומן
 מלקו, נתן סל6 מממת סספסד מיה כמס לידע לגו h"h זמן ם)6חר גתן, ול6 עמק )ליזה מעות ליחןנקרך
 לדעת לגו b"h לנטוע קריך טהיה מה נטע h~c כמתלך וכן )הרוית, יכולים היו כמה לדעה לגו h"hמסרי
 מהיה מס מכורר מהים דהיינו תיטיס, כמקוס סעוריס כטקגה קולס הסרס. מ51י6 סיה מכח כמסכעת
 עוטה סיס כ6ס מרויחים היו כמה לטוס אפסר מהרי סמותפות, לחלק h"h ככה"ג עסה, ו)" לעסומקריך
 עליו. ממוטלכפי
 עליו, ממוטל ססקיע % טהטותף רוותיס סמגיכס כמותפות כספית הסקעה על סניד1ן 6ין כגידים6כל
hShהתרסל וכ' 6', עס כסוחפות לכנות קריך סיה סכ' ככניה hSt וגס ננה hS מפסיד 61' יצגה, מתי ידע 
 תלקו לתת לכופו סר6טון ריכול קנס, ול6 מיטין לקנות קריך מסיס לם1תף ורומס גג, לו ם6ין סזסנזמן

 ול6 הסוחפות כלפי להיות אריך הדר דל6 הפסידך ועכ"פ הגג, כלי טיעמה לכופו  יכול וסייגכמוסיפות,
 כך. לדור יכול טל6 כדירתו הפסד לו סיס h)o כמו לדדיכרכר
 חיגו 6מד ד6ס ונראה )כ: ס"ק מס סגתה"מ כמכ"כ )דון אפסר 16י הגג טיכגה מכ' טקס מ6' גכררו6ס
 ים פועל קכלן דין דמותף 6תר, מתעסק כמקומו 6מר אסכור לכופו המני המותף דיכול למתעסקר51ה
 רולס מכירו 061 עליו, סוכר לסתעסק ר51ה כם6יגו 6כל וכו', קכלן כמו כו לחזור יכול חיגו 1םותף וכו',לו
 ~נות ר5ה 1ל6 לכנות הימנו כקם ט6כן יכרר ו6ס ע"כ. להתעסק. רולס קינו כססמגי הסותפות למטליכול
 סמותפות. לכטל יכול מפיר6זי

 ויכומ עליסן וקין מנתכררו נקודות כמה ים סקכלן, וסל דכריו( )מסתר המהנדס סל מעדות דמיעתולאחר
 סירמיכ ממגו כקמו כ' 16 וסקכלן ס"מ כ-40 דירתו להרמיכ ר5ה ס6' וסייגו, r0f5 מודים ס5דדיסוגס
 כקסמת זס סיה כ' ולטענת - מתמהמה וכ' הרעפה-התיקרה 6ת מיכנה מכ' כקט 6' ועוד, מכך,ליותר
 6ת כגס וכסכ' פגלית, גג )עלמו לעטות לקפלן והורס פר51ה כמהדירם לממתין 6' יכל ל6 ולכן -6'

 נוספת. 1ה651ה לעבודה נארך סלוסרי5פס
 6 סעי' קעו סי' כתו"ע הממכר סכתכ מס עפ"י 6101 הפותפיס, כ,  הגי גטתתפו האיך לדון יםוגהנה
 יוכל bSt וכך ככך יתד ונסתחף כו16 6מר ם6ס לומר כרכור נגמר הכיתוף 6ין להמתתף מכ16מותפין
 סיפגו כיגיסס הסכימו h~h קנין עסו ל6 הרי כגיד"ד וכן כקנין, hSh מתקיים 61יג1 כסס,לח,ור

 המסותפת כהינקרה-הרי5פה סומפיס ימיו וכן ימד, למניסם מיסודות יכנה מעתד ומיינוכטותפות,
 ט6ומר מי וים הממכר: מס מכתם כמו קנין נמי זה הגס סיסוד1ת, מכנו כהמותפ1ת סתמילו וככרכיגיסס,
 מי ים למכור 16 לקנות הסיחוף כעסק וליתן לים6 והתחילו נמתתפו hSh ,ס bSt זה ל6 עמו ל616פילו
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 ירושלים - דיןפסקיח

 3ס1"ת )וכ"כ לזה מודה דסרמ3'יס נר6ה הטור דברי דמפסטות 6 ס"ק סנתה"מ וכתם דמהגי,ס16מר
 י6(. 6ות ד סי' btrtrnl 3"3 15 סי' חו"מחת"מ
 רק קנין ו3ל6 וכי' כרסלב"ל  כסומפין דיגך ולענין כ,ה: הסיטות כל (מכיף 6מר ה ס"ק ה;תה"מוכתב

 ~hS 3גיד'יד גמ65 לה63. לחור דיכול דס"ל h"snlt1 כהרמכיין לי קים לומר ריכול וליתן ליסףכסהת0ילו
 יכול בעולס, קיים היה ל6 התקרס-הרי5פס על הכותפות דחוק כיון מו"מ התתלת רק גמור קניןהיה
 61ף 3ו, לחזור יכול קינו לסע3ר טהיה העמודים חלק על 6ך לעלמו, ולעטות מהסותפות 3ו לחזור 6'היה
ohוגס המסוחף, כנכס סותפות למס ים מ"מ 6ך סותפיס, כטכיל עכר ול6 6' סל רק מיה ססקכלן עמר 
  טותפימ  רסס גמ65 סר6סונסי ססומס טל  סעמודיס על ;תמכת הסגיה  כקומה (הנגיה כיון הענודהלגני
 התמיל והקבלן היסודות, על התבלוס עמו סיסתתף לו וקמר 6' טל %גיה הסכים ט3' וכזה 3עמודיס,גס

  לסותמות.  יניף הוהכעדודה,
 מלינו הזמן תוך נו ל110ר סר51ה כטותףוהגה

~fs 
 רכינו סיטת h'sn קעו סי' דכטור דר3וות6, פלוגתך

 התוס' דגס oc סגל והשי הגיי, דעת וכן הסיתפות, זמן תוך plSnS חכירו לכוף יכול 6חד רכליסעיה
 ס"ל דכעסו הכ"י על לעלוק כחכו ק, סי' ר3 למס כסויית וכן והדריסס, הכנת 6מנס כן, סיעוהרק"ם
 דעת רק ה3י6 כסו"ע סמח3ר וגס הזמן, תוך לחלוק חרירו %וף יכול כותף דלין הרמ3"סכדעת

הרמכ"ס.
 כהגהות 15יין סס, ר3 כלחס וכתכ הזמן, תוך לחקק דיכוליס יסעיה כהר"ר לי קים לומר יכול eh לדוןוים

 דר3וות6, ופלוגתך ספיק6 מידי נפיק ל6 כך וסין כך דפין מג, u"ohsst p~D טו מעיי סס 3סו"ערעק"6
 לסוחף טיט דכיון כממון מומזקות לו יס דססגי כגווג6 טס מסתפק 6מנס לי, קים לומר ~prntn יכולו6"כ
 מטעם מפו מענוד להפקיע סיכך כיון 6"כ ממונו, סעכוד ומד טפו סע3וד חד סעכודי, תרי מכירועל

 דלמ6 16 ממונו, סעכוד פקע ממילך לטרוח, ר51ה 61יג1 הזמן תוה לחלוק דיכול כמיד לי קים %מרריכול
 יכול סיגו כממונו, מוחזק דמ3ירו ממוגו, סע3וד להפקיע לי קיס %מר יכול דקינו כיון גיסךלניידך
 בגופו מוחזק דס6 לי קיס מטעס להפקיע יכול גופו סע3וד 6מרינן דלמ6 16 גופו, סעכוד גסלמפקיע
 1ל6 גופו טע3וד להפקיע דיכול כתרץ כסכרך דמסת3ר6 ומסיק להפקיע, יכול קינו ממוגו סעכוד6כל

 ר51ה וקיוי לי קיס It~US 6י יכף 3גיד"ד .6"כ מה. סי' ח"ג מהרסיך כטו"ב וכ"כ יעויי"ט. ממונו,טעכוד
 כהסותפות. עודלמתעסק
 סנדול יג סי' ח"3 ס6ל חיים nrr~c עיי 3גרמ6, דפטור די"ס סותף כענין סליט"6 גרוסמן סגר"סומט"כ
 טו סי' הקטרות מהר"מ מחסוכות כטותף, 6ף פטור דגרמ6 להוכיח תסוסות סל תחילות וקיצן הרכה6חד

 ו6;י טס: וכתכ פה, סי' ח"3 פמט"6 והרכ נד סי' 0"כ המביט והרב 65 101"ס ג מו"ס ח"3ומהרסיך
 כסוחף פטור דגרמ6 1"ל קמרו 1ל6 גרמך, מסוס לסותף נידון כלותו פטור מקוס דלין קמרתיססדיוט
 יעוייייט. וכוי. חייב 3גרמ6 6ף ההפסד גמטך ומזה התנקי ע3ר oh 36ל הטותפות תנקי עכר 3סל%66

 בו, וחזר התגלי על עכר 1ה61 לחזור % לסור טהיה לפי ה61 3גרמ6 הסוחף למיינו רו5יס 6סוכגיד"ד
 לעלמו, ולצגות מהסותפות כו לעזור לו מותר היה ספיר סנתכרר מה לפי 6ך גרמך, על 6ף מיידוכה"ג
 3גרמ6. לחייכו 6יןוע"כ
 6תד ועמד וטרפה גייס עליה ועבר נמד3ר המהסלת סיירה ת"ר 3 קטו 3"ק כגמ' הנה ועוד. 61תכל
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טממונות

 סכ6 תמ6 כר רמי 6מר וכו' דמי סיכי לעלמו. הליל לעלמי 56יל 6גי 6מר 061 ל6מ5ע, סליל וסלילמהס
 חולק טותף ממון, ליכוד (ה, כגון וכרם"י, מכירו. לדעת מל6 חולק סוחף זה וכגון עסקינןכמותפין
 כותף זה וכגון עסקיגן, כטותפין סכ6 חמ6 כר רמי 6מר hDp: סי' כיק וכמרדכי מכירו. יר5ס ל616פיל1
 רכל לעלמו סליל מליל 6גי לעלמי ממעון 6מר ו6ס וכו', וז"ל מקיר רכינו פסק חצירו. לדעת bScחולק
 ח. 6ות פיד ומותפין מלזמין מיימוניות כמגסות וכזה תכירו. לדעת סל6 חולק סותף ליכוד כמקוסכסיג
 מליל 6גי לעלמי 6מד 6מר ד6ס דסותפין דין מכיף כ כסעי' ומס hDp, סי' כמו"ע מוכך דמיירס דיןוהגס
 סר6כ"ד כמם מכיף טס כיק וכסמ"ק ~מרי. לליכוד מולך טהממון מסמע דמיירה וכדין לעלמו,סליל

 דמיירי פרט"' וכן סי"מ 6כ) )חקק, סותף יכול (ס וכגון לסלי), 6פסר ד6י 1DthJ דמייריוסרס3"6
 דין ושכלורה יעויי"ם. לעלמו, ולסלי) לחלק יכול כמכנס עומד ססממון כל 6ך לסליל דיכולין כפפןאפילו
 סטותפות ממון מפסד סיס מל6 כגיד"ד 6ך ~מרי. הסוחפות ממון ליכוד טל כאופן מיירי קפ6דסי'
 חנירו. דעת נ% לחלוק ריכול מיתי מסיכילגמרי
 מכירו דעת כל6 להלוק 6מד יכול h1'DD ד6יכ6 מקוס ככל וכן כתב: כח מעיי קעו סי' נטומע הרמ"א6ך

 מיירי, פסיד6 כ6יזס pSnn 6יגו מסרמ"6 סרי לעיל, סמוכך וסגמ"י כמרדכי סדין ומקור לעלמו.ולהליל
 פרק ריס כ"כ כמ"ג טכתכ כפי hlo כזה וססכר6 ממכירו, לחלוק יכול לטותף פסידה טיט מקוס ככל6ל6

 דעתייסו ד6מדיגן מסוס מיינו מבירו לדעת ם% חולק טותף פסיד6 כמקוס ד6מרינן דה6סמותפין,
 חולק ומס"ס h7'DD, כקותו 6ף טלהס מותפות (מן מיימטך גמתתפו ל6 דסכי ד6דעת6 דמוכח16מדנ6
 לסותף סכ6 הפסד ככל סייך 11 וסכרה יעויי"ט, ססותפות, זמן גסלס כקילו דחסיכ חצירו לדעתטל6
 ססותפות.מממת
 כס ס"ק וסמיך סטותפות, pStnt סלומס DS(' ימר סחבק סמותף דקריך מז p"D מס ססמ"ע מיטתומנס
 סו6 6ין ממסיוס מילתא גילוי רק אריך מכאן מכיון סט"( מיטת וכן כהכי, סגי עלמו לצין כינו ד6ףכתב
 פגלית, גג לעלמו סננה מילתא מגישי יותר דהוה י"ל וכגידייד יעויי"ם. עריס, 6ל6 כי"ר קריך 6יןטותפו
 סמותפות. להלוק טר51ה דעתו גילםמכה
 כפתים סוכך כז, 6ות ) סי' חו"מ סגוכי"ק ממ"כ עפ"י מססותפות עלמו חלק לכ"ע דסכ6 י"לוביותר
 כ16ת1 גינתו מותפין דפס לראיה דומה סגידון 6ין ג"כ ססמייע לדעת אפילו 6ל6 עוד ול6 ר"ל: כט,ס"ק
 ררו סק5ין טנתתייכ 6ף כ6ן 6כל לך פליג מ6ן ד6מרינן חכירו דעת כלי למלק ככוחו וקין עלמוחוב

 6חד כל מל חוכ וכל עמסם גסתתף ל6 מ"מ כסלו כמו מפעולות כל ולעטות מוכותיסס ולגבותלהתעסק
 ברור. 1(ס סחלוקס כמעת בי"ד קריך סיהיס לך פליג מ6ן דנימ6 מותפין כ6ן 61ין וכו', לעלמו מיוחדסו6
 מהיו ורק נפרד, קכלן ע"י לעלמו כגס 6מד כל 6ל6 ססותפות כעסק כיתד עסקו ל6 וכניד"דע"כ.
 מסמותפות. עלמו טתלק סורס לעלמו סכנה כס6 וככסם וכגג, כיסודות כמאילותטותפין
 גתעככ וכ' כסיות טען ד6' מססותפות, לחלוק לשתף  יער ~סירי  orths  לליך"ר להכיל ים ר6יסעוד
 העיד וכן מכית, מחדרי ככמס לסמתמם 'כל 1ל6 כיתו לתוך גממיס וירדו סתיקרס-הרי5פסכבנית
 וטען נסכל, כלתי מ5כ (ה רכים ילדים עס ntsst וגג, מסקס כל6 פתוח מנם6ר כדכא סכנה מסיססקכלן
 מבוע כממך גתעככ ככר כי כרור (ה 6מנס ימים, 3 תוך קותו כונס הקבלן מיה מסכים 6י סיס סכ6סכ'
 61ז הדבר, ימסך (מן כמה לידע יכל 1ל6 סדכר מגממך ר6ס ו6' סקכלן, עס ססתווס טל6 כ' כסיכתימים
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 ירושלים - דיןפסקיי

 לעלמו. סגלית גג ט13גה דהיינו הטותפות, טמבטלהחליט
 לסלק פר6ג ומנהג מהם, למחד Ssh למירע חגווגיס טותפין סגי סל כסקלה סג סי' יעקב טכדכטו"ת
r"hrכןי3ור הקהילה נ6מגי ע"י hSn העומק הסוחף סחין "ס ודן , עלמו כפגי וט"ג עמו טותף להיות ר51ה 

 חסור כן on1P 6'ן oht הטיל וגס כזה, כטל הסותפות סחין וחף הרוות, ליתן קריךכמלחכה
~1DDS 

 כלל
 בסי' ד6ית6 וכמו תכירו דעת 3ל6 למלוק יכול פסידח כמקוס 6"כ ,ה, כסכוע מרווים סחין היזק לווים
 וכן ספ, סי' יו"ד מהרס"ל וכגליון ל, 16ת לו סי' הד"ט כעיקרי והוכח יעויי"ט, תו3, לגטי כמ סעי'קעו
 מסייס 6ך יעקכ הטב על סהקסה ספ סי' יו"ד דעת יוסף ועי' קפו, סי' יו"ד סופר כתב כטויתפסק
 סו. סעי' קעו סי' מלוס כפוספט והונף 6מת, דין סו6מהדין
 סיט מיירי ד6י וגס מכירו, 6ת סילק זממה ממסיכה סלהס הסוחפות מהרי הסילוק פוע) 6יך להכיןויס

 טגגמר לסתר הדין יהיה ומה עלמו, 6ת לסלק 6ו מכירו לסלק יכול 6יך סכמגות כסמורה חלקלסגיהם
 ס"ק קעו סי' הגתה"מ סכתכ למה ~מות יט hncl מתדר, מתחילה 16 נמסכת ססותפות החס הלכלותימי
 מזר D)tho עכר ו6ס לכד, כמלקו וירוימ היעסוק בי"ד כפני עקמו למלוק יכול דהסותף טחלה נסוחףלז

 )מקזמ1. הטותף מוזר ה6נ5ת 'מ' דל6מר 'עקד הסג וכ"כ עמו, )חלוק יכו) וחיגו)טותפות
 החתר הסותף יכול להתעסק ר51ה וחינו פסע 16 סיגה 06 6כל תלה 16 16גס לסוחף כסקרה הו6 זהוג)

 תגחי על "עשר מיירי דהום פעמים, כמה בו להתרות דקריך המכי"ט למם"כ דומה זס וחין מיד,לסלקו
 לסלק יכול ספיר וככה"ג nlDnteo, עיקר מנטל הו6 הרי להתעסק ר51ה חיגו 063 6ך הטותפות,מתנקי
 יעויי"ט. ד, סי' 5כי מכס כסוית להדיץ וכ"כ מהסוחפות,עלמו
 כתנות, לענוד לו לסור סותפין יסקרו oh3C כיון מ"מ קייס, גט6ר הסותפות סכוד6י qh להדיםהרי
 גניד"ד 61"כ ימים. טבוע ס) מסחר ט) הפסד )1 סיט כיף חצירו, )דעת tS'Dh hSc )מלוק )סוחף )1מומר
 תכירו. לדעת b~c למלוק דיכול פסיד6 מקוס גחסכ ספיר ככיתו לגור יכול טילינו הפסד hS'מסיה
 ע"י סל6 להליל יכולין 1חפיל1 כסותפין ס6פילו כהדיח דמ3ו6ר קטו: סי' מלובלין מסר"ס בשו"ת כתבוכן

 לעלמי לזמר הסותף יכול להליל גפסייהו למימסר דכעי מ6ן וטורח ק5ת ליכוד כמקוס טהו6 כיוןהדמק
 הרקבון יכול כלל פסע לח הסגי 06 ויפילו h~b כזה, פסע הסגי הסותף eb לחלק דלין )יעויי"ס מליל"גי
 מ5י)(. חני )עלמי)ומר
 כריטכ"6 כדחיתך גדול, הפסד הוה זה ודבר ימיס כעמרה כמטך ככיתו מלדור גמגע 6' דאגה י"לוכיותר
 ועוד מרותה, כדירה כמועד דר 6דס סטין כדרכו עוסה הכית לתוך ודולפין גטמיס כליס Oht כ חמוזק
 טירידת הרי סדקים. ד"ס תקם סי' למ"כ הלכס ניחור וסכי6ו יעויי"ט, ofn, גדול 13ho דבר לךסחין
 לעלמו. גג ולעסות מהסותפות לחלוק 6' יכול וספיר גדול, הלכד ודגר פסיד6 הוה הכית לתוךגטמיס
 היה ל6 לגגות סתתיל % סהקכלן סמם כ' כדברי 6מת ימי לו ויפילו הנ"ל מלוכלין מהר"מולדכרי
 וטורם. ק5ת ליכוד כמקוס 61פיל1 מליל, 6גי לעלמי לומר "' יכול מ"מנ6סממו,
 פועל סיה 61ס 16ת1, לתכוע קריך יהודי מיה הקבלן oh כי, ע"י 6' סל למרפסת שנגרס הגזקיסוכדין
 טעה. עמ' 1 כרך ירוסליס פס"ד עי'ערכי

 מרמורשטיין. צבינפתלי
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