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פסקידין ממו"רהגאוןרביברוך'צחקלויןזצ"ל
רבוב"מ(בנקורחיים"
מייסד ~ראשביתהדין לממונותבירושלים
בנידון
הזקתהלוןבגג
הנידון
 ,והחלון של העלייה פונה לגג של רעפים של שמעון ,וההלון רחוק
ראובןישלו ביתועלייה
מהבית שלשמעוןד' אמות .באלוי שקנה משמעון אתהגג ,ורוצה לבנותעלייה ,וטוען ראובן
שלפי התכנית יפתה שמעוןבעלייתוהלון נגדהלון ראובןויהי'לוהיזקראי'מלוי .ואומר בעל
הגג שהחלוןיהי' אטום מלראות וישמש רק לאורה ,נוסף לזה רוצה בעל הגג לבנות מדרגות
בתוך שטח ההצרהמפרידביניהםכדילהכנסלעלייתו,וטועןראובן שהאנשיםשיעלו במדרגות
יציצו בהלון שלו ויש בזה היזקראי' ,אומר בעל הגג שיבנה קיר מבעד למדרגות שלאיוכלו
להציץ בהלון שלראובן ,ויעשה שקע בקירשיהי'בין השקע לחלוןד' אמות ,אבל שוב טוען
ראובן שמה שירחיק עם השקע ד' אמות מהחלון ימנע ממנו אויר ואשתו מוכרחה לאויר
לנשימה מהמת בריאות.

המקורותלהלכה
פנסנכ"נז''6ככונסכותל6פומסד6ימפליד 6סממתטענםכדיריbpכנינך,ופירועישיןעליומזקת
יפלימ,ולפי"זboדתכןמחלונותמכנגדןד' קמותכדיטל6יקפילמדובר כמזקתטים עמס
קורסטלג
טענה.וכתום'כתנודדכרתימססו6טיוכללמקפילעליולגמרי.והעירע"זמו"ר סגרם זחלכקוכן
"5,לדכיתכל6קורס h"hכלמתמםכוכממקפילעליו,
טיעוריסמס6 ,ףדים  6טענתשידי ק6כניניו
סייסכמותרכיתוטלתכירוומזיקוכידיס6.כלסכרת רשימכו6רכשריסרמכ"6ר"פל6יחפור ש"ס
כל מר 6ומרך ,חקן מעלמכירוסו6נוטלדמיינו6וירהמירוממועיללווכו' ,דכמלון כעל סחר מכ6
לכנותכנגדוקינומזיק6ל6טסו6נוטלוממילךסו6דנמתסקורוכפניוטלכעלמחלון .וממדקדקכרכרי
סרקםיר6סמגס דעתסרביםכזה כדעתרשי.ורכינויונסכתבלגמריכפירם"י.וסכרתתוס'דנקר6

וטל6יס6מכירו
מזיק"5עלמסל6יוכללסלקיגויר

כוכיוןס6יןלוחזקםכאוירטלהכירוול6

פטפפי
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ךכ6ןכופיןעלמדתמדוםכיוןמסוקכונסכותל%רכועכ"ל.
טיי
6ס"נ 05סי'כעלמגגמזיקכסיזקר6י'6מר6וכןכעלמחלון,מגסטר6וכןמזיקלבעלסגגכסיזקר6י'
ומסמסמךכמיתרל6מסניכסיזקר6י'ו5ריךלמרחיק6,כלכיוןמגסכעלסגנמזיקSD35סחטןסו5
ךלעמות 6תכל ססרחקס כמכו6רכתוס'ריס פרקל6יחפור דףכ'6 .כלכנידוןדירןם6ין
ירי
לר5וכןחזקתג'מניסכטענםמקנס 6תסוכותמלצוירסלכעלסגג,יכולכעלסגגלטעוןבדידי hp
כנינך6ףלהיטתסתום'דדוק6לס6פיללגמריל6יוכל5כללמעטק5תמןסקור6יןזוטענםכללד5ין
לומוסזכותכ6וירמלכעלסגג ,וכעלסגגטועןמפירכדידי bpכנינך .ומסמטועןרבוכןטמניעת
ס6ויריגרוס %רעםככריתותנרכסלפימסb51oaכספרזכורoo~3bSחו"מ6ותנ' 06מרחיקד"6
מנגדחקןתכירובע"פטמונעסממםלכ6לתוךכיתו6יןבכךכלוס,כ"דסי' O"Dועי'דכ"מסי'ל"כ
יכדרכומודרסממם
עכ"ל.ולכ6ורסכיוןטמונעמבטדלטסםhs5לתוךכיתויפילו 06זססחתןסימיי
לתוךכיתווכפימידועמדירת כזקתמזיקלכריכות6,יןבכךכלוס,וסטעססכךקבעוחז"לטלין5ריך
למרחיק6ל5ד'צמות,ם6יןלנעלסחלוןזכותנצוירסלפכנוסח5רhSbד'צמות,הפילוכחזקםטים
עמסטענס.
ומנס כע5ס סדכר ככרסכיהכטו"עחו"מסי' קנדסעי'טזמיטתסריסם כר6וכן טכ 6לפתוחחלון
לחורכתטמעון16נגדגגמלרעפיםטלטמעוןצינויכוללמחותבוכיוןמצינומזיקווכיוןסלינויכול
לממותכו6ין תזקס.לפיכך ohנמ65חלוןפתומלחורכתנ5ולגגסלרטפיסן6ין תזקס% oh
מיכי6עריסמסתזיקכוקורסכנעמסחורכס.ומטעסזספסקכגגיסכססמכוסיםכרעפיםוציןעליסס
תאמיםסיכוללפתותעליוחקןו6ס6חרזמןיפתחזסגגוויכוללרצותמצותוחלוןלמצרכופסולסותמו.
6כלסר"כ" 6כתבסר6וכן סנ6לפתומ חקן עלמ5רטמעון כמקוססלינומזיקועכוזיוכסיזקר5יס
וכמעוןטועןטסו6יכנסכטפוסיוס  16למחרויזיקנוכסיזקרסיסטסדין עסממעוןלעכבעלידודל6
כעילמיקסכסריסלמחרכדינהודיינהכטיכ6לכנות.וכןדעתסר6כ"דולוסססכיססריכ"םוכתבסכן
דעת מרכס מס6חרוניסוכן דעת מ"ריונס וסרמכ"ןוסכינקטינן ןוכמקוסכים מנסגסולכין 6חר
סמנסג],ומיסוכתכסרמכ"ןטנ"לם5ינויכוללמחזיקעליוסו6ילוהיכומזיקועדיין.ועי' כסמאםפירוט
1"Dhדיםכידולממות6פי*כדכים6ינומזיקועייין ,מ"מ 06ל6מיחסכידו6יןלכעלסחלוןoorn
כחלונוריכולזסלסתנ5לוקמרל6רציתילמחותכוכ"זמהינומזיקני.ועי'כפ"תP"Dי
דמסכיךכסס
סגרע"6כתסו'סי' קנ6דרוכספוסקיסחולקיןעלטרמכ"ןכוסום"לדחוי חזקסגמורםגסעלכעס
מיזיקנו"S~hלסחוס.ועיי"םכרמ"אלעניןסמךכסיתררעלמניזקלמרתיק 6תעלמו,ועייםכפ"תכפס
סגרע"6ולעניןפחיתתחקןלחורכתתכירוכזסנרמס דעתספוסקיסדקריךלםתוס6ף דפתת מקורס
ול6מלינו ממטמיטמולקע"ז כמפורטדיילכחלון טהו5מזיקו ממם ככליוס ומתחרםעליו מנזק ל6
מסניסמךמקודס.ועיי"םכמסמסקריךכזס.
לפי"זכנידוןדידן 06עומד%נותעלסגג% ,מיכעידל6צריךכעלסגגלסרחיק6תעלמוbSh,
*
י
פ
6
יכול%וף6תכעלסחטןדיטתוס6תחקנו.ונרססרכלזסדוקא 06יסי'סיזקר6י'סממתסתמן5,כל
hS06יסי'סיזקר6י'סריכיוןסממךכסיתרעלסניזקלסרחיק6תעצמודם6ניסיזקר6י'דסויגירך
דילי'ומזימממט.
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6ך נר5ס6ינימקדיםלרקודן חזקם ע3גגסלממעוןסל6יקפילעליו5,ז סמדססלד' קמותדקריך
למרחיקמכו6רמסכזכור ל6כרססדסוחזקולנסוגדד"6טלסרחקסכריךלסיותגלויים עדרוסרקיע,
ו6ססד"כהו6רקכמקעממנגדסמלוןbSמסני,לכןכמססרוסהלכנותכותלמנגדממדרגות,ומכותל
יסי'תקוע5רכעקמותנגדמחלון5כללמעלסולמטסל5ירחיקד'קמותמהחלון,ל6מסני.
ועוד"ס,סכיך כטס דכ"מ ח"כסי' לח דס0כמתרכניסלוניקיכענין פותהחלוןומזיקכסיזקר6י'
לחכירומסמזיקיעמספירדילפניחלונוכיסודמזקוכעמותלומטרחיובהכנפולספורדיטיחזורויעמסו
ול5יהנילוחזקם,וסנר5סעיקררכלטעדיןל6פתחמלימניזקלעכככיסו 05 5sh,פתחסגיכמחי~ס,
ילדיינידדייניד6פילולכתחילספותחע"מלעמותמחי5סמבדלתמעמיס,וסיףסכרת
ופה6יזמיררזיית
סמפסמסוכו'.
וטעסרכניסלוניקידסניזק טוען טל 6רולסלמיקסעליםכדינךודיינך.עי' כמו"ע הו"מסי' קנ"ס
כמחקקת t"h~oוסרמכ" ,6דהרמכ"6ועמוחבלסר6טוניס,והכריעכמו"סכמוחס,ס"לדזוסי טענס
מכרעתס6ינורו5סלמיקסעריסכצינךודיינך.
ועי'כנוכ"יתנינהקו"חטוףסימןטז עדכ5ןל6 5מרסר"6ם דכמקוסטסינומזיקוהינויכוללמחות
וכיוןם6ינויכוללמחות6יןכ5ןתזקסbSb ,כחלוןם5ינועטוילהורס5sb ,סעמוילמורס 5ף כמקוס
ם6ינומזיקויכוללמתותויםלו תזקס ,כמכו6רכשו"עמי' קנדסעיףידכעשוי לקורסויפיל
ו קטנם
םלו
וגכוהסקינומזיקוותפ"סהחזיק.וכןמכותרכ"כנ"5 '56מרממותל.ולכ6ורסתפילוכלמסותי
חזקס.

וסריכ"םמי'תע5דומיךדנידוןדירןהכיקמוגיתסם"םכ"כנחכונ"ט'6ומסיקם6ט"פמקיןכחקןזס
מסוססיזקר5י' ,מ"מכיוןסמלוןזסלקורסגעסס,מחזיקכחלוןוכאוירסנכנםכו דרךרמותומלזה
ופריךזסלמרתיקמכנגדוכדימל6יאפיל,ו5היכ5כעלסנגלכנותכנגדוחייבלמרחיקכדינו,ומוסיף
מסהריכסו:וכןידעתמהטססכימוהג6וניסז"לכחזקתממלונותוסזיזיןוכלכיוסןכסןמדברסלינוגזל
גוף קרקעh~h ,נזקלכו,כגוןסמיכת הקורות וגפתוזבלוסידוכלנזקיפירקין דל5יחפור ומרזב
ומזמילסוככולסונטפיושפכיאינןמזקתסלםמניסhShלכימכרירסיזקיסומתק,מחל,טל6אמרוטלם
טניס6ל6ממוס דתלתבניס מזומרקיניםכטטרי'מלכךבכלמחזקותממתקיימותכל6טענס6יןענין
למלוםמניסוכו'.עכ"ל.וכן פסקכשו"עחו"מסי' קנסמעיףלסכלסגדיקות ס6מרנו  06ל5מרחיק
ורקסחכירוושתקסריזסממלואינויכוללחזורולס5ריכולסרתיקוסוףטרקוממנוטמבל,כמןסמייע
עמומי"ד(עיי"םכממ"ע) 16ם6מרלולעמות16 ,טר6סומעטסכנדוכל6סרמקסושתקול6מקפידעל
זס,זכה.וכרמ"א:וכןראוילסורות,אע"גדים6ומריסדכעינןמזקסשלםטניסוטענם.
ומנסלפיזסאפילו 06ר6וכןל6סרחיקכללד'קמות,סכיןרליכעלמגגכויךלסרחיק 6תסמדרגומ
וסכותלד'אמותכדיhSaיאפילו,ואינויכוללומרכדיריק5כנינך,ומכ"ם 5סראובןהרחיק 6תסחטן
מכותלסלשמעוןד'אמות ,מגסטסו 5מסתמםכאוירמלממעון ,ככרסחזיקכאוירזס,ולויכעלסגג
אינויכוללס5פילסקורמלסחלוןטלרכוכן06 ,יתקרבכתוךד'אמות.
ומנס 06כיןמכיתטלרבוכןוכיתכיתוסלממעוןחופןמעכרסרכים,ככרפסקסרמ"6כמי'קנדסעיף
טזד6פילולמ"רדיםלו חזקססו5ילוהי'יכוללממות ,ס"מ כפותתלרשותחכירו 5כלכפותח ~שום
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סרכיםוכדומםס6יןכידולמחותכלל%ו"על"מחזקס.ועי'כממ"עס"קנדסעיףידt"h~oSוסרסכ"6
06ר"ממפסיק6יןתכירויכוללעכבעליווקמרהיוס16למתר6פתתותעככעלי5 ,ר"סספי
רסו6
והרקבוןפפתחסויכזוכםממפקר,וסקטסססמ"עמה6דפסקסרמ',
6דפותחלר"מ%ו"עליסחזקה,
וממילךעלזסטככרפתח,וסכך
ותי'סתססיירילעניןטתכירויכוללכנותכס*לע"פסמ5פילככניי
6מרמוכס מסספקרכר6ייסמתוךמקנולעניןזס1~hcהכנגדויכולג"כלפתומתקןולרקותמתוכו.
וחיקקזסמכוברלסדיקכתמוכתסרמכ".6
%ן
06נמלמכנעוכתרמסכלותרלכיובםיןחוקלרןיךכיןלמכריחתיוקסדל'רבבמווכתןלכיתסולס6ליקמפמיעלו.ן6,יןלרבוכןמזקסכחקן,ויכול*י
כעלסנ
כדי
ועיי"םכסימןקנדסעיףכ:6קריךלמרחיק 6תכתלומכנגדסמקןד'במותכדיטל6יטפילעליווכיון
ססרחיקד'במותבע"פממקפילבינו5ריךלסרחיקיותר.וככ5ס"ג:סרמכ"6כתמוכסוכיקרמססטיעור
מוחלטסו6מכךמיערוחכמיםוכו'וכלממיערוחכמיסכךסו ,6כמ; ס6ססו5טובל,עמ' ס6ס תמר
קורטוכקינויכוללסכולעכ"ל.וטס:וכלזהככונהנגדחלוןפעלגביח5ר6,כלמלוןטסולךלריס5ין %
זו%ןיכוללכנומכנגדולע"פממקפילעליווכו'עכ"ל.
תיקהכמוטנתכ5רסעיףי
י%ין סגמר6לסי ועת
ומנסכל מסוכתכנוהו6לעניןדינך5 ,כל כתבסריכ"םזמו מסהנרפסל
סנ6וניסז"לוסלמכ"ןוסרמכ"S~r6ומרכסמןס6חרוניסז"ל6 ,מנס obי
םכעירכס מכסג6מרכוס,
סו%יןלחייוכיככיו65כזססכלכמסגהמדינסעכ"ל.וככרמעתקנולעיללדיןסרמ"6סי'קנדסעיף
טזוכמקוססיםמנהגסו%ין6חרסמנסג.ותו %מידי.
והנס,לפימסמנתכרר,סעדלפניטנתייס,מימסיסלוביתכןקומס5חתל6נתנולכנותמסעיריסעוד
קומות,ורקכזמןס6חרוןספמירהסעירי'6תסמוק6,מרלפיזס%ו"עכמעתפתימתסחפןמלר6וכן,
ל6סי'במעוןיכוללמחות,כיוןמר6וכןקינומזיקלוכלל,וכיוןפל6סיסיכוללממות%ו"ע6ין חזקס
ומפיריכול כעלמגגלטעוןכדירי ק6כנינךוקיןלרקועןטוס טענם ק 6מקפלתעלי6 .כלמלידך
גיטךמהטהעירי'ספסירסמחוק,וממוסזסיכול6יכעלסגרלכנותעלים ,סס6ומריסמבעלסגגקריך
לסרחיקלפחותמלוו6רכעסמטר,וכמעםטסמעוןקנסמכית %סיסלוזכות%נותעסיס,וכטסעיריס
נתנס לבעלסגג 6תסוכותלכנותעלייסמגכילס 6ת סזכות רקע"י סרחקס% ,ן6פי6oh %ין
%קוכןמזקתקורה,קריךנעלהגגלסרחיק6תע5מו.ועי'כטויתחסד61כרססמ"מחו"מסי'יז.
מוססתכוננמי ,מהטיכוטל סטטמ OfOהמפרידכיןסכמיםטסו6םלסס מטרab ,דינו כרחכססל
מותפיןכיוןטליןכסמיעורח*קס,סרי 06היוכמיסלבי"דע"מלחלקולהסתלקמהכותפותהיוכיד
פו0קיסלהםטססנפ6ריססותפיסלעולס,כיוןם6יןכבטחסוסכדיחלוקס,ודינםכמו"6מרופסקרב
נממן6מררכסכרטכוסכ"כנוככסעמדסכדי %קפדיכרחכםט6חורישכביסועלקצעקפדיויכול
למחותסל6יכנסכניןסלקצע,וכןפסקכטום"עחו"מסי'קס6וככ"יוככ"חמס,דסר"6םסכיךתירון
זסמלרבנחמןכרחכסם6חוריסכתיס.ונרכס6ףדחלקומר5ונסכלילסקולדעתכ"ד6,כלסדיןקיים
כ*6סת*קססיתתעפ"יכ"ד,ויכוללמחותמל%6כותכנין"
לקכע,וכןמוכחמס 6ד6מררכנחמן
6מרטמו5לכ"כזכס6חיסתחלקו6יןלהסדרךזסעלזסוכו'פירום6פי*חלקומר5ונסכליכ"ד6ין
למסורךזהעלזס,כיוןמבי"דפוסקיסלססם6יןלהסדרךזע"זדהפנימי6ין דרךעלסתי5ון,סרי
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ממונות

מא

םמים5ומר
המלר6יןכוכדיחלוקהמי5טרךלפרוחכאויר,וכן פסקכסו"עחו"מסי' קע6סעיףהי
ט6סכליסלת~קבית16נחקר)אע"פסיסבוכדי חקקה6obיןכוכדיביגיעלכל6חדדרךכפניעלמו
bSaי5טרךלעכורעלחלקתכירו6יןכודיןח3וקסעכ"ל3.כןכיוןטע~"י פסקכי"רנם6ריסמותפיס
לעולס6,ף 06חלקומר5ונס,וכמוט6מרוסמותפיסמחלקו ,מטמע6ףמר5ונס6,יןלפסדרךוע"ז,ול6
6מרי'דויתר 6חדלסני,וכןמוכח מה6דתנןהטותפיןטרקו לעסותממי5הכוני
ן 6ת הכותל ,sSnhs
דכיון ד6סעטו חקקהעפ"יכ"דהמקוסומכותלטלמניסם,לכן6ףכחקרס5יןכוכדיחלוקהונתרנו
מניהס למסתלק מסטותפות 5%מרי'דויתר 6חדלטניול5כנו 6ת מכותלטניהסול 6על מקוסטל
סניסס6,ל6לפיכךהמקוסוה6נניססלסניסס,כיוןדעפ"ינ"ר הפסקדמניססכנו 6תהכותלושמקוס
מלמניהס,גסohכנומר5ונסכליכי"רהמקוסוה6כניססלסניהם.וכזכרונימכןמפרטכידרמ"הכה6
יר"נ6מרסמואן.
לפיכךכניווןדירן 06פיוסותפיסכרחכםם5חוריהכתיסהגסטחלקואח"ככמוטמרךהסימוניסטעמו
וזסמטרוחכיע"יכיתוולוסמטרוחליע"יכיתו6,כל 06היוכסיסלכי"דכיוןטליןכזהכדיחלוקההיו
פוסקיםלסםסנט6רוטותפיסלעולס,והיויכוליס למחות 6חד עלכותפוסל6יכנהכניןמל קכע ,גס
עכמיוטמלקומר15נסל66מרהויתרע3זכותולממותעלכניןטלקבעמרונההמותף%נות.
ונראה6ףדמוק5סשלחוריהכתיסכתבככ"יכמי' קע6מחודםיחדכרמכסכאחוריסכתיסניןלרמכ"ן
וכיןלהר"6ם6יתדינךדגור16אגוד ,נימךדנידוןדידןהויכמוקאהמאחוריהכתיסוים חקקהטל
יט
6פס
גור6ו5יג1ד5,כלנרמסכמוטכתכמס
~ורדמאילמימרלי'נסידהממ6נמיhbמזילימ"ממהסאתה
וטענםנכינההי.6עכ"ל.
קומר~npbכדמיס,דכרס6יןכוכפיתטמירו,אינירוקה.והוסיף

כטורי

6כליותרמתקכןעלהדעת,מר6וכןוממעוןהיו %סחלקותמיוחדות,ולשוכןכנס6תכיתוועלייתועד
ןהי'מנהגממדינהסכל
מטרוח5י~כולם~,וכןטמעוןכנס6תכימועדמטרוחליסמוךלגבולטלו,יכ
5מד63סי'פריךלמרחיק  636מטרותלימסגכול,וכטסטלפיהחוקיםטלועדכניןעריסהיום5ריך
למתרתקפלסם מטר מסגנולוכןהמני ,מ"מיכוללכנות מדרגותכתוך הסלסס מטר מגסטרותכסל
מדרמתהו6לפמותסמוניםסנטימטר ,ס"ס  obהחוקסי'טל56ריךלהרחיק bSbמטרוחלימתגמול,
יכוללכנותמדרגותכתוךסמטמטלמטרוחלי .מ"מגרשה דרקמדרגות~טלורטות%נות6נלל6קיר,
דמקירוחולה הגבולקריךלהתרמקבלסהמטר.וס"הלמנהגטלהזמןההוך6ףדנניח'~oaלורמות
לכנותמדרגותכתוךהסטתסל ממטרוחקי ,רקמדרגותהי'לורמות6כלל6קיר,דמקירוחומסקריך
להרחיקמטרוח5י.
ןדידןכיוןדמטעסהיזקר6י'מאלהמעוליםכמדרגותhSיסתכלוכחקןמלרבוכןתיישלכנות
לכןכנייו
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מקיר,
כל מע,0
קירטלברזלמיסי'קיים טל6י5טרךלמיקס
ומקיר~איך לסתרחק מטרוחבי עדהגכולמלו ,ומטרוחבי~ריךרבוכן להתרחקמהקירמלכיתו עד
ילפיענ"ד.
הגכול.כןנר6סל
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