שח

פסקידין-ירושלים

ביתדיןירושלים
לדיש ממונותולכירותיוחסין

פס"דבתביעהעלנזקיטיוב
תיק ממונותמס' -101תש"ס

נושאהדיון
התובע מתגורר בקומה שניה של הבית המשותף .הוא טוען שהנתבע שגר בקומה העליונה,
מכר חלק מהקומההעליונהלג' ,וחיבר את הביוב של הדירה שמכרלצינור ששימש את מרזב
מיהגשמים שלהבנין ,שעובר בדרכו למטהגם דרךדירתו .כמוכןחיבר אלאותוצינורגם את
מיהשופכין של המטבח שלו .טוען התובעשהצינור ששימש את מרזבמי הגשמיםאינוראוי
לשמשגם אתהביוב ,והמים ,הלכלוך והריחות הרעיםפורצים מתוכולקירות הדירהשלו ,וגם
במקום החיבור יש פירצהמכיון שלא נעשה כראוי .לטענתו ,המסתמכתעל קבלן השיפוצים
שתיקןבדירה הנמכרת ,הצינורשחיברואליו אתהביובאינוראוילביוב אלא למרזבמי נשמים
בלבד.עוד הואטוען שהוא סובלגםממי הגשמים שמחלחליםדרכו,מכיון שהצינורפגוםויש
לתקנו .הוא תובע שהנתבעיתקן את הדבר ,אםע"יניתוק הביוב מאותוצינור ,אוע"י החלפת
הצינורלצינורתיקני שלביוב .לטענתו הנתבע אחראילכך,ואולי גםג' שגר בדירה למעלה,
מכיון שהם התקינו את הביוב לתוכו ,והביוב והמים המלוכלכים הוא שלהם .גם מי הגשמים
מגיעים מהגגששייךכולולנתבע.
הנתבע משיב שטענת התובע המסתמכת על קבלן השיפוצים כאילו הצינור שאליו חיבר את
הביוב לא היה מיועד מעולם לביוב ,אינה נכונה ואינה מדוייקת .לטענתו ,הצינור נבנה
מלכתחילהלביוב ,ולא למרזבמיגשמים ,והראיה :עוביו הואכעובי שלצינורביוב ולא כשל
מרזב מי גשמים .ועוד ,הצינור מתחבר למטה לתעלת הביוב ,ואינו פתוח לרחוב כשאר
המרזבים של מי הגשמים .החיבור שעשה לביוב הואתקין ,וכנראה שהפועלים שהתקינוהו
חיבלובו ,ואםכן ,לא הואהחייב באופן מלא ,אלא כלדייריהבנין ,שהריזה חלקמהבנין .עוד

הוא טוען שהביוב ברובו אינו מהדירה שלו אלא מדירתג' שקנה ממנו את הדירה .גם הגג
שממנומגיעיםמי הנשמיםאינו שלולבד ,אלא של כל השכנים ,שהרייש לכל אחד מהם זכות
שימוש בגג להניח שם את דודי השמש ועוד .מתברר שהמרזב משמש גם מים הנפלטים
ממזגנים של שכנים אחרים .הוא תובעלהחזירלו הוצאותהזיפות שעשה במשךהשנים.
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התובע משיב שהגגשייךכולו לנתבע ,רק שיש להם זכות שימושלהניח שם את הדודי שמש
וכד' ,וע"כאיןלחייבם בהוצאותהזיפות.
הנתבעמציע פתרון לבעיהע"י חיבור הביוב שלג'לצינורהביוב שלו בדירה הסמוכה.

פסקדיןשלפשרההקרובהלדין
א .צינור מים או ביוב שמחובר באופןפיזי לכלדיירי הבנין המשותף או לרובו ,לפי מנהג
המדינה של בתים משותפיםדינו של הצינור כחלק מהרכוש המשותף ,ואם נתקלקלצריכים
כולם להשתתףבתיקונו .לעומת זאת ,אםהצינור מחוברפיזית רק למיעוטמדיירי הבית ,ורוב
דיירי הבית אינם מחובריםאליו ,דינו של הצינור הוא חלק מהדירה או מהדירות אליהם הוא
מחובר,ואינושייך לרכוש המשותף של כלהבית .לכןתיקונו מוטלעלבעליו בלבד.
לפיכך ,במקרה הנדון שצינור המרזב משמש את כלדייריהבנין לצורך המים המצטבריםעל
הגג ,אם זה מי גשמים או מים הנוזלים מדודי השמש או מהמזגנים ,הרי הוא חלק מהרכוש
המשותף,ועל כלהדיירים להשתתףבתיקונו.
ב .צינור שמלכתחילה הותקן כדי לשמש את הביוב של רוב דיירי הבנין ,נעשה מתחילת
יצירתו לחלק מהרכוש המשותף.לכן במקרההנדון ,שהקוטר שלהצינורוחיבורוהסופי ברשת
הביוב מוכיחהעל כוונת התקנתו ,על כלדיירי הבנין להשתתף בתיקונו שלהצינור ,גם מבלי
לקחת בחשבון שגםכיום משמשהצינור את כלהדיירים בתורת מרזב.
ג .ביתהדין פוסקעל הצדדים שבאולפניולדין לתקן את הצינור העובר בקומות שלהם ,וכל
אחד משלושת השכנים ישתתף בשליש עלות התיקון .אם השכן התחתוןיהיה מוכן להצטרף
לתיקון,יתוקןנם החלק העובר בקומה התחתונה ,ועלות כלהתיקון תחולק לארבעהחלקים.
לאחר שיתוקן הצינורע"י שלושת השכנים הנ"ל,אין למנוע את השימוש בו גםלביוב .וראה
בסעיף הבא.
ד.ביוב של אחד השכנים שבדרךיציאתובצינורהחיצונימזיק לשכנים אחרים,אין השכן בעל
הביובחייבמןהדיןעלהנזקהנגרם,מכיוןשאיןזה בגדר"ניריהדיליה" .אך ממידת חסידותעל
בעל הביוב לא להשתמש בביוב עד שימצא פתרוןלענין ,כאמורלעילסעיףג.
ה.גג שהוא בבעלות אחד השכנים ,עם זכות שימושלשכנים אחריםלהניחבודודי שמשוכד'.
הוצאות הזיפות מתחלקות בין כל דיירי הבנין ,שהרי הזיפות נעשה לטובת כולם שהמים
המצטברים בגגלאיחדרולקירותהבניןכולו,וניקוזם מהגג יאפשר להםלעלותלגגלצרכיהם.
על השכנים לזפת את הגג על כל חלקיו בזיפות מקצועי .אםכי רוב ההוצאות של זיפות הגג
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מוטלותעל בעל הגג ,ומיעוטן מתחלקבין שארהדיירים .החלוקה היא 60% :לבעלהנג,
לשכן מהקומההעליונה ,ו 10%-לכל אחדמהדיירים האחרים.
ו.עלהדיירים להשתתףבתיקון הרכוש המשותף,כגוןסיוד חדר המדרגותותיקוןארון החשמל
וכד',כפי שמקובלונהוג בכלהבתים המשותפים ,ושלו'עלישראל.
נ)-א.ד.לוין
()-י.ווייס
נ)-ש .ח .דומב
20%

השאלותלדיון
א .טענתברי המסתמכתעלדברי אחר ,האםדינה כטענתברי.
ב .ביוב שזורם בצינור בבית וממנולצינורחיצוני ,והזרימה בצינורהחיצוני מזיקה את השכן,
האם בעלהביובחייב בנזק.
ג .גג שקנין הגוף שלו ורוב פירותיו שייכים לאחד ,ויש לאחרים קנין פירות בחלקו ,מי הוא
הזוכהבקנין חצר באותוגג.ולעניןהזיפות שלהנג ,האם כולםחייבים להשתתףבו ,או האחד
לבדו.

תשובה
ימנטלתמסלי מנסוסוזןכופר,
א.כתו"עמ" עםסעי'כג:טענו כספקעפ"י סעדכגוןפקני 5מרל
וסכיךסעד,מטכיעוטכועסד5וריית6כקילוסיסטוענוטענתכרי.וכרמ"ד5:כל 606יןסעדלפנינו
לסעיד,ל6מיקריטענתכרימסט6מרטסמעמפילתריס,וליןמטכיעיןע3טענסזודמויטענתמפק.
וכתבסט"ךס"קפכסכןעיקר לס%ס.ומקורססלכסנר"ןסכועותמבככטססרמכ"ןט6ס6יןמטוען
יודעכע5מו6ל6עפ"ימסמטמעמלתרל6מקריטענתכריכדמוכמככ"כק3סגביקומרזס6תידקינו
נקמןלתייכס6רסחיןליתןחלקירוסס t"Dbטס5חין6ומריסטמ,6כיוןטסתוכעעלמוקינוטועןכרי
רקט6מרקומרכן,וסוטןכמנסל6חרכידךדלכו"על6וכריעייף.וכיקרכקוכןטעוריסכ"כ6ותתם
מטעםכנקמנותטלכריקינו מטעסעדות6ל 6מטעסטענס,וטענס %חייכך6ל6נכע"דו63כ6חר,
דסו6כתורתעדות,ועי' קסמתיעקדכחוכותסי'יז.
ולפי"זכנידוןדירן מסתוכעקינומכתים טענת סנתכעכעניןיעודוסלס5ינור כטענתנרימלידיעס
ע5מית,מסריסנתכעמגיעלבניןלמריטככרסוקססמלדמלוול5סיסכטעתמכניסומנחתס5ינורות,
ומסטמסתמךעלדגריקפלןסטיפופיסקינוטובמכריע"י6חרט6ינסתטוכסטענס.ו6פי' 06יכוץ
ם 5%כע
קכלסטיפופיס3כי"דויעידמלדעתוספינורקינומיועל%יוכמכיוןסגפיתתקן5ינורכיוכי
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6חר,ל6יהיהככךסתירהמוחלטתלטענתהנתבעמההיתה מטרתהקבלןסכנה6תהכניןוהניח 6ת
ה5ינור ,טהריי"לטסקכלן 6מנסהתכוין להסתמםבוכלינורכיוכ ,והר6יסמעודיווחיבורו לתעלת
סביוכ6,ך"חט"6כ5כעהלינור.ע"כנרבהמקיןלחייה 6תהנתנעממון16מכועסעלטענתהתובע
ככלמנוגעלחיכורהכיוכללינור,ויםלקכלטענתוולה6מינס.

ב .כטו"עסי' קנהמעייד:היומימיהעליוןיורדיםעלהתחתוןומזיקיםקותו606 ,ין טסמעזיכה
כעניןפכטטופךמימיומידיורדיסלתחתוןומזיקיסקותו,חייכ למלקהיזקו ,ו6סיםמעזיכםמהמיס
נ3לעיסכסופינסיורדיסמיד6ל 6מכסןיורדיסומזיקיס,קינות"כלסלקהיזקו.ומקורוn"ss
קיז  6וכרמכ"ממכניספ"יס"וhS06 :הnי~תה מסמעזיכהטהמיסכליס כס כעת"פיכסותחרהיפסוק
מעליוןמלמפוךיבלעוהמיסוירדווינטפועלמתחמון5,ריךסתמתוןלתקןולהרחיק 6תעלמומןמנזק,
ו6ס5יןטסמעזיכהb~hכמיטפוךירדוהמיסמידf~'o,כמזיקכתיקיו,והעליוןמתקן6וימנעמלהפוך.
וכתבh"1tnoכ"כסי'יד6ותיגעפ"יטו"תסר"6סכללקחסי'יטהכי5הטורמס,מעניןגיריעיקרו
כסיקולהדעתעלמילמנוע6תססיזק,מסרי6ohדסיכנסלחקרחצירוויטעלילןטהמרםיסיזיק
ו 6מ
צורו 16יהפוךמיסבעליתוטירדולכיתו,ודקיהויככללמזיק כגרמך bSh ,כטעוטהכתוך ם%וזמו
תטמירו5יןע"ז מסמזיק,ונזה5ריךלמקולכפלםליזה דכרהו6כזכותהמזיקו6יזסדברסו6כזכות
הניזק.ובצופךמיסכעליה,כיוןד6יןכ6ןנידוןרקכהו65תהמעזיבה,ותרמיםהכית6ימפטרכלימתזת
מיס,כזהS"Dלר"ירעלהניזקלהרחיקול6מיקריגירי.וקילול6מיתהתקנהלסנ5למןמהיזקhSמיה
%לבעלעליהרמותלהזיקו6ףרתמומי6וסירנפלי.
ועי'רמכ"ן"3b"stllככו6ס6ף 06קינוגירידיליה,כיוןסלמכמיסדפליגיעלר'יוסיקריךהמזיק
להרמיק,רצוילכלחסידלעסותלפניסמטורחהדיןולהרחיקטפילודכריסo)~haגירידיריה.
כתוךכיתווממנוללינורחילוניכתוךקירמכית,
ובנידוןדירןמס3יוכטלהסכןהעליון
י
ר
ו
י
י
ו
נ
י
ל
ל
ומחלחללקירותהטכניסהתחתוניס,יםלמקולכפלם 06זס דגורגירידידיס tbS 16טמרי6י 6פמר
לסימוםהכיתכליסימוםככיוכ,וסרטיכותוהריחותהרעיםהכלויסממיסכיוכ6ינסכ6יסכצופןיסיר
ומידלטפיכתממיסטלהעליון6bSh,מרסיורדיסכמעזיבה"6,כיהכןט6ינסגיריגידיה,ועלהתחמון
טעלסעליוןלמקןולהרחיקסנזקנס 06
לתקןולהרחיקסנזק,ול6עלהעליון06 .כיממידתתמידותי
ל6הויגירידיריה,וכממ"כסר6טוניססנגל.
ד.כגיטיןמז 3נחלקור'יוחנןוריסלקיטכמוכרטדהולפירות,ר'יוחנן 5מרמכיףוקורץ,קניןפירות
כקניןהטףדמי,ר"ל6מרמ3י6ומינוקורך,קניןפירותל6וכקניןסגוףדמי.ונפסקה ס~סכר"ל.עי'
רמכ"0ככוריספידח"ו.וכחכותוס'כ"ככז 6ד"חל6בתי'סני ,ם6ףלמוכריםקניןפירותכקנין מטף
זהקינו6ל 6כמסקרקעקנויסלולכלדכרלמבטחכיספיריולמיזרעביהסילק6וירקך6,כלגבילילן
6יןלוbShיניקהלכדה,ולקוכקנין סטףהו .6והקטה כמקורכרוך ח"כ (דף נח ע"כ) כטססגר"'5
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מפוניכז'ז"לסכגמ'טותקלסכמכו6רטקניןפירותלדבר6מו,כמולעניןעונרס,חמיככקניןהטף,
ותירןכקמלותיעקדכ"כסי'י
זסתום'hSכחכודל6חטיככקניןסגוףhShלעניןכיכוריסכשד,דמ6חר
דנסלמוכרי
םקנין כקרקע6ין כ6ןכלהגידולין מ6ר5ך,עיי"ם.ועוד כתם טס סדרר סמוסכרbS
6מרינןכיהק"פכקה"ג%ו"ע,כיוןמגסלמחכיריםרווחיםממנוממרויתומיהמכירות.
וכנידוןדירןמלפיטענותס5דדיסמטענובכיתסדין,סריטקניןמטףמלמגגט"ךלנתבע,כךעלפי
מזקתוכמהבניס,כחזקםטיםעמהטענםמקנהקותומהקבלןניט %פיתק6עלזסbSb,ס3ם6רטכניס
יםקניןפירותלעניןזכותהנחתדודיממםוכיו"כ,כיוןםל6כלספירותטלהגגהסטלהמכניס6,ל6סל
כעלסגג65,ופןכזהי"לדכו"טמודומקניןספירותטלסס %וכקניןהגוף.hlaועכ"פ לסקסמקנין
ךלנתכע.
פירותל6וכקניןהגוף,כודוייהגגמיי
ולעניןזכייתסכעליסכקניןמ5רכקותוגג,נרכסטנס 06כגגסמוטכרלמוכר ,המוכרזוכסכה,סי'
רט"יותוס'כ"מקב(6ועי'סו"תפיתמקירסי'להומו"תרעק"6סי'קלגכממומכ"דרוכהפומקיסbS1,
כמכרעתסם"ךסי'סיגס"ק ,)6מ"מככרכתכהמקירימס 60ס6יןהמלרמוטכרת hSb%לעמותכה
כדיתאמיםסלו,כגוןלהעמידססכהמס,ולכלס6רהדכריסהם6ירססמסכירלעלמו,וכקוכהמותסל
6חריסוהם6ירוססוכל,הזבלסלהממכיר.לפיכך,מיגטמיסטיורדיסלגג9h~f ,כעלהגגלזכותכסס,
אסריהו6כעלקכיןסגוףסלסגגוגסטלרוכקניןהפירועם6.%ך 06קינומעוניןלזכותכהס6,יןהגג
זוכסלוכע"כ.
לטמר 6תהגגסל6יחלת%ממנומיסלמימגר
ולעניןהו65ותסזיפותטלהגג ,נראהטכיון
י
ת
ר
ט
מ
ט
סלהמתתףכה651ות
מתחתיו-למרותטלפיתקנוןכתיםממותפיסמע" 58כלכעליהדירותכבניןחייכי
הדרוכותלסתזקתוסתקינסולגיסולוטלהרכובהמטומף,סכלכהתפיסלחלקוכרכוםסממותף,ומקנוןזס
נהיהלמנסגמדינםמחייט,עי'מו"תמנחםימחקח"זסי'קכו-מ"מכנידוןדידן,כיוןמכעלסגגסו6
סמכןמעליון,והואגסהניזקמעיקרי 06יחלחלוססמיס,ע"כעליומוטלעיקרססו65ות.וה"הכזיפות
סנ5רךמעתלעתכעקבותקלקולע"יפריסתרגליסוכד',כיוןטלם6רממכניס6יןכו %6זכותסימום
לדגר6חד,ורובדריסתהרגלמסb'oטלסעליון,ע"כרוכהו65ותתיקוןסזיפותמלותעלהעליון,ו60ר
ססכניסיטתמפוכאופןחלקיכלכד.
והנספסקהרמ"אכסו"עסי'קנססעי'ד6סירדוגטמיסעלמעליהויורדיןלמטה,עלהניזקלתקןמל6
יוזק.וכן פסקכריכ"םסי'תקיזסוכךככ"יסי' קנךוכר"מסי'קנה5ות(6וממ"ככטו"תהרמכ"6מ"כ
מי'ק5טממימיהגסמיססנטפכיסמןהגגהסכחןודינםכגירידיליהסלכעלהגג"5,לטהרמכ"6מדבר
כמיסהכעלהגגזכהכסס ,וכממ"ככמו"תסרסכ"6ח"גמי' קפ6סוכךככ"ימי'קנגמסמיססנופליס
כגטטלוהןוממונוהו6מגגוקונהלו).והקבהכממ"עס"קטווהוכםכם"ךס"קג"5,עדלקמןמי'קטר
כתכמור"סכהגיהכמעי'6ז"לוכלארכיהגגעלכעלהעליהלתקןעכ"ל.וככידורהגרפךססס"קי,6
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כליקוט,הכיףתירוןס"3חוכקן6ייר
י ט163הגטמיסטל6כפטיעתכעלהעליס,כשןגבסחוטף6,כל
מחמתמגגחייטלתקן.ועודכתכ3הגר"6טס:ול6דמיל6כנוסכינוומם16ממניחן3ר6םגגוונפ%כרוח
מקויהוהזיקו ,דהתסממונוסו6ונפטיעתוהניחן.ועי' נתה"מסי' קסדטס ,ומסרטל"סחו"מס" רמח
יסי'לוסי'לו,ועוד6חרוניס.
כהגסס,וסםמי
וכנידוןדירןססנזקלדירותהמכניס כת651סממיססמ5טכריסכגגונמפכיס למטס53ינורנקוב6 ,ותס
סמיסל6סיוממונומל 3עלחגג,מסריbSסתכויןלזכותכסס,ול6כפציעת 3עלסגגמסנפ,%טמרי
מדוברכמיגטמיס16כמידודממטמקולקל,ככס"גהרילפידעתסגר"66יןכעלסגגחייבלתקןיומר
מם6רטכניסמניזוקיםממיהגסמיס.
אברהםדוב~ין.

ראיתי אתדבריוונימוקיו שלידידי אב"ד שליט"א,והננילהוסיף בזה דברים כדלהלן.

.6כתכסר"6טכטו"תכללקח6ותי
.ט6לס:ר6וכן חפרגומ6כחוזרוסמיגרמיםיקלחולתוכםוכחרכו
המיסכוקעיןוטו3ריןדרךחומתמרתףטמעון,וגסמטריחנמכרטמעוןמריחסמיס.נ"למר6ו3ןהייכ
יד6מר("3ככסכ)עלהניזקלסרמיקעקמו,סיכךדל6הויגיריםדילים,הכ6
למלקהיזקו,ו6ףלר'יומ
מודהכיוןדנפיט סיזק 6דטמע1ן ,וגס תטמיט 1טל םמע1ן קבוע ו 6"6לו
י6ל6ככורולילן,לע"פמסכור
למלק 6ת ע5מו ,דליןדירסכל6מרתףומלר,דל6קלמרר'יוס
קרסלטילןל6יקוןטוסחופרבתוךטלווזהנוטעכתוךטלו,ממוס דסתסכורהו6מיסמכונסין,וכקל
יכולהניזקלמלקעלמוולהרחיק6תכורומןסלילןכ"ס6מס"61,כbSסוי6כוליה6יתטמירקבוע,לכן
יוקמרעלמניזקלהרמיק 6ת
הקלובוחכמים,וגס %נפיםהיזיק6כוליה5יוכו',ולהכיפליגר'יומ
עלמווכו'6,כלככולימרחקותדמתניתיןמורסר'יוסירעלממזיקלמרחיק 6תעלמווכו'.ונזדכרידוע
טוססיזקגדוליותרמכלהניהיזיקותדמתניתיןדמודסכססר'יוסיוכו'36 .לכנידוןזסמידכטסמיס
רסיסומת6מפיסכגומםכוקעיסועוכריםלחקרממעוןוהויגירידיליה,ול6דמיbo5ז6מרינן כפרק
יחדהעליסוחדמתחתונהונפחתסעליונסכלקימת
מכיתומעליה(כ"מקיז)6הנהוכיתרידסוודייר
דחויממיעיקביידיםנפלימי6עלמתחתוןומזיקיסעלמילתקן,ר"חכר"י 6מרעלהעליוןלתקן,רכי
יכגיריהדיליה.ומטנידפסקיוסדרנפליbn~b ,ל6מיקריגיריםדיליה bSb
6לע6וכו' .מודהר'יוס
היכף דמיך כ6ההיזקלחכירו6 ,כלסיכך ד6יכ 6הפסק ל6מיקריגיריסדיליס.וכנידון זס סמיס
כנפילמןמת6ספיסלתוך סגומ 6בח"זכטהןרכיםכוקעין חומתכמעוןועוכריס למרתפו,ו6יכ6
הפסדטו,63ל6דמיכס ,דסתסומטעולי
יוןh"bלולמלקסיזיק1למקום6חר% h"h~,לסיותכל6מיס,וגס
סתחתוןכקליכוללתקןהמעזיבהו6ז6יןסמיסנופליןעליווכו'A"Dh1 .דפמקיוהדרנפלי מודסר'יומי
,כוליס6יל6
וקמום,כיון דהתחתוןקינויכוללתקןלסנ5למהיזקכעליון 06ל6יעטסכיפתויכניס
6טרחוסותכמיס,ו5ריךסעליוןלסלקהיזיקווכו'.וכןמ65תי במפר6כי6מף כפרקסכיתומעליסוז"ל
וסכללפימעניןומהיזקכמירמ5המוניטיןרפויןלכלות6,כלohיטחפירממיסמרובין56לווהןמזיקין
לותדירדרךכותלומו"לגירידיליסוכו'.וסייסכסוףדבריו,הילכך 06נרמהלעיניםכממיססנ6מפיס
לטסתר6וכןעוכריםלמרתפומלכמעוןחייבר6וכן למלקהיזיקו[ .ורקס6בן ס6זלטכניספ"י ה"ה

----------
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פתקידין-ירושלים

מט"כככי6
ורדיוריו].ודבריהר"6םסוכלוכתו"עחו"מ קנססעי'כ:ר6וכן חפרגומלכחזירוסמי
גטמיסיקלחולתוכהוכטרפוהמיסכוקעיןועוכריןדרךחומתמרתףכמעון,מ"פרכוכןלמלקהיזיקו.
וכ"ו"עחו"מסי'קנססעי'דכתב:סיומימיסעליוןיורדיןעלהתחתוןומזיקיןקותו 606יןמסמשזיכה
כעניןטכממופךמימיומידיורדיןלתחתוןומזיקיםקותו,חייכ למלקסיזיקו ,ו6סיםמעזיכסטסמיס
הכלעיסכסוג'ינ
סיורדיסמידbSbלצחרמכפןיורדיסומזיקיסצינומייכלסלקסיזיקו.וכפכהרמ"ח:
והכללפיהעניןד6סממיסמועטיןוכליןלאלתר6פי%כל6מעזיכהקינוחייבלסלקהיזיקו,ו6סהיו
מרוכיסומזיקין%תדירדרךהמעזיכסחייכלסלקו.ועי'כערוךסולחןחו"מסי'קנססעי'1מכמכ,ו6ף
606יןנופליןמידhShלצחרמעותג"כהוהכמוהיזקכידים.וכנתה"ממסס"קגכתכוז"ל:ואינס
יורדיןמיד,וקמהוס6כםעי'כמכו6ר ד6סכוקעיןסמיס6חרטרכודמייכרבוכןלסלק,וכצןמתיר
כפסקיוהדרנפלי.ובח"כמ65תיכתמו't"h~oכללקחסי'יטהקמהקוהיךזו,ותי'דכאןם6נידהעליון
% b~hלסלקסיזיקו % b~btלהיותכל6מיס,והתחתון כקליכוללתקןמעזיכה ,דכמעזיכה מועטת
כמיתקןסתתתוןסוכ %ירדסמיסויבלעוכמעזיכםוכו'6,כלכמקוסטסתחתוןצינויכוללסלקההיזק
נדכרמועטרקנהו65סמרוכס,אפי'כפסקיוהדרנפלימייכהעליוןעכ"ד.
וסנהגססר"6םוסנתה"ממתמוול6כתבומהו"סו6$סמרוכה"י"הפסדטוכ,"6וככרפססם6ירוז6ת
%לכי"רלדוןככלמקרהלפיהערכתםוסמערתס.
ומנסכנד"ד לטענתסתוכעכלזמןמל6סרכיכ סנתכעללינור 6ת מערכתהכיוכ,וס$ינורמימם רק
כמרזכלמיהגסמיס% ,סיתםרטיבותגדולהוריחטמפריע,והיסככוחולסכולולספוג6תסדכר ,ורק
לצמרטסנתכעחיבר6מ מערכתהכיוכסלמכנו6למלינורמ6ז הם%להופיע תקלתוהלפות.ונימוקו
התקןסלוהו6למרזב1ל6לכיוכ,לכןכטנוספסאליועודמעמסהטלמיכיוכמינו
עמו,טמכיוןסס$ינוי
עומדככךונגרמותכלסה$פות.

ולפי"ז%אורהודציעלהנתנעלתקן6תהלינור.
16לם מסמיס מקוסלדוןכזה,דסרי לטענתהנתכעהלינוריועדע"יהקבלןלסמם גסכצינורכיוכ,
וכתחילהכטחינרו%יוכל6סימהנזילהוריח,ונדרךכללהדברקורהכימותהגממיסכסיםכמותגדולם
סלמיגממיס,ו"6ככוס%אורסעלכלסוייריסלם6תכתיקוןהלינורמיממםגסלמרזם,ואינומוטלרק
עליו.
וניתזי6נן.דהנהטסכרמ"אהוסיףוז"ל:וכלorכמימממיסודכעלעליהטטופךעלהעליס06 ,ירדו
גממיסSDהעליסויורדיןלמטהעלהניזקלתקןםל6יוזק(ריכ"םמי'תקיז).
"61כ 6%ורה $ודקת טענת הנתכע ,דמ$דמיסכיוכהלינורתקין,ומאדמיהנטמיס ע"ז עלהניזק
להרחיק6תעלמו,וחלעליססחוכתמתיקון.
קולסיעוייןכממ"עסםמ"קסומכתב:ומים6כל 06ירדוגממיסוכו'עלהניזק %קן"5 ,עדלקמןסי'
קטוכתכמור"סכסג"מכסיחז"ל:וכל$רכיהגגעלכעלהעליסלתקן.וככלורסיטכס"קי
גכתככזה
לתרןכטסהם"ך(וקינוכם"ךלפכינו)וז"ל:המעייןנתטונתהתיב"םסי'תקיזיר6סטדכריהרמ"אכניס.
דככ6ןמייריד6ףהכעלהגגמתקןדרכימגג,מ"מירדוגסמיסעל6ותסתקרס,דמיירים6יןמסצינור
לשגגומוכרחיסהמיסלכוץעלסתקרס,ותואינופוסעו%ךעלהניזקלתקן.
ולפי"זלכלויה6יןעלהנתכעלתקן 6תס$ינורדסריראויהו6מ5דעלמולסמםגסכלינורכיוכ ,ורק
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מחמתסגטמיסנגרססנזקיס"61,כעלסתוכעטסו6מניזקלמרחיקעלמוולתקןמרזכ.
קולסעדייןי
םO~sמקוסלדון,דמכיוןמס~ינורבפועלל6ר6וילפסםגסכלינורטיובוגסכמרזכ"6,כ
כרגעטסנתכעמפכול5ינורכיוכסריכעתקינורפוימגגלפמםלקבלתמיגטמיס,וזסמכתמעטיוס,%
"6כמובסדרדינך"רכל~רכיסגגעלכעלסעלייסלתקן""61,כחלעליוחוכהגסלסדר6תסמרזכ.
ז6מועוד .דככ6רסיטם טסהכיף טסכ"חתירןדנידוןסריכ"םסו6כמיגממיססכ6יסטל6כפסיעת
כעלסעלייסכגוןגססחוטף6,כלכסי'קסדסו6פוצעb~cתיקןסגג.וסוכךגסכמגסותסגר".6
ולכ6ורסלפיטענתסתוכעכלחורף סדכרמוזרונכנס .ומסמעדלחודוקךכטניסמסתורףהו6חוטף
כמיוחד16 ,כטיטפלגככדhSb ,כמיםירידהטלגטמיסתיכף הדברגורסלנזילות"6 .כלפי"זנחמכ
סיכרכגדר"כל5רכיסגג"טעלכעלסעליונסלתקן,ומלעלסנתכעכלמתיקון.
ועי'נתיכותהמרפטסי' קסדס"קכסכתכלתרןקוטיתהממ"עבסתירתדכריהרמ"חוז"ל:ולפענ"ד
לק"מדמו65סדי
ןידתסי'קנססו6וממסגרגיכ"םסי'תקיזוכסל6מייריכללמנתקלקלמעליס ,רקטסמיירי
כרכוכןמקנסמכ וליסעליס פעלסעליסנמכרסחני%קוכןוסח5יללוי,והיוכינורותסו%ין
ע"גכלסגגדרךחלקסגגטללוי,וטעןלויסטיןלו 6מתממיסעליוכיוןמנמכרלוקורס,וכמוממנינו
לחיןמחלקו6יןלודרךול6 6מתהמיסוע"ז,וטען עלר6וכןטי0ירחלקס5ינורמעלגגוויתקן 6תר
טיםירח5יה5ינורעקופןטל6ירדוגממיסלעלייתו,וע"זסמיכסריכ"סד6ע"גד6ין %חלונותודרך6מת
סמיס,מיינוטל6נסתעכדווע"ז,וכמיבחלוןט"6י %ופולסותמו רקסיכוללבנותכגרוולמלקההיזק
מעלעלמו.ותכירוג"כ6ין  %טעכודסיס6פריךלסלק ססלזק.ס"ס %obירופס%סירס5ינוריכול
למסיר6,כל6יןלומעמודעלהכנגדולסלקססיזק 6חרמימיר ,רקכיכולסו6לססירספינורמעלגגו
ולתקןלעלמומהיזקע"ס.ולפי"זל"דכלללהךדסכ,6דסכ6עיקרסטעסכתבסטורהכילוממ"עס"קד
דסו6ממוס ד6דעת6דסכיחלקו,וכ"כברטכ"סכ"כסג6בד"סר"פ6מרע"מוכו',עכ"ד.
יסכנין ,דעל
ולפי"זודקירעלסנתכעלתקן 6תכלכרכיסגגד6דעת6דסכיכדרךכללמסתתפיסדייר
כעלסגגלתקןמל6ירדוכממיס,ומכיוןטע"י~ירוףהביובלכינוריורדיסגסמיסעליולדלוגמל6ירדו.
ורקסככסףסקדטיסכסי'קנסממ"ככוס.וכתי' חת"ממסכתכ:עי'ם"ךמ"קגכמסמכ"מ.נ"בועי'
ימסעליוןכריךלתקןסגג ,ומזפל6מיירי סכ,6כי6ינסכטיס עתס
ככ6רהיטכ.ולענ"ד דסתסתייר
לדוןעלסגגb~h,סכיןכךוכךירדוגממיסוטועןהתמתוןע"יbStתקנתהמעזיכםסלךירדוסנםמיס
טמגגורך התקרסמלךעלי,לזהכתככ6ןם6יןזהטענםhS06 ,טיכ6עליו תקוןגט.
וגסלפידבריוודקימוטלעלסנתכעלתקןגגוטל6יוזקסתונע,וז"פ-.ורקססוספסלסלן-
כ.כעניןויסותסגג,רציתי מכ"ככזס 6כ"ד.ויםלסומיףכזסדכרי סחת"םכטו"עחו"מסםמסמסך
דכריוטכתכ :וסנהכתיקון סגג נמתנס עתסכידריםתחתייםטנייסוםלימיס .ע"כ מתחתון6יןעליו
תיקוןטוס תקרס ,וס6מ5עיסכל 6מד מתקןתתתי'סלוול 6תקרסמעליו,מעליוןעלכולסכריךלתקן
קרקעיתוותקרתו6 ,מנסעליססעליונסמהשתחתגגסמסופעם6יןבודיוריסכללול6סממם רקכי
י וכטוח עורותוכה"גידכלכנימכיתטויסכתאמים ,וממו"הידכולסמזהכתיקון סגג
תיבנ6ו~יכ
סממוסעססו,6וסייגומסמסוףכמסךקורךכיתולמטס.ו6ס'6ממסרוכסלסלקעלמולגמרימתממים
מעליהססי6ולמפקירומוכ6ינסיכוליםלכוסולתקןסגגסממופע.

מפי

שטז

פסקידין-ירושלים
-

-

ולפי"זמכיוןד6ףלם6רממכניסיםסימוםממוייסכגגלמנחתדודיחמםוכד'6,ףסתסמיטס6ינסכסוס
כמו3עלמגג,מןסר6ויטיטתתפוכיתםמסוייםכזיפותסגג.וביותרדמסכיקורמעטובי"דכבניןנר6ס
דמכיון דסזיפות ל 6נעמסע"י סנת3עכר6וי  -וטען מעמס כךמכיוןססדייריס  hSר5ו להטתתף
כסו65ותמגדולות%ןעכסזיפותזול-כלתדרממדרגותו6ףקותו5דם6ינו תמתסכיוכיםבוסימני
תתכוקלקול,לכןחלעליססחוכםלסטתתף.וגסי
םלמסתועלתכוסכמיםסיכםטפריךלעלותולתקן
כגג ,סו6כרמימוםונוחלתיקוןוקיןכורטיכותום%ליות .ו%ן על לטעכר6יןר6וילחייכס,מכיון
הכפועלמזיפותל6סיסכרמוי,קולסמכ6ןולסכלפריךכל6חדלסטתתףכמכוסממוייס.
ורקסכטו"ת מסרם"סמ"זסי' קכט מנם6למסכרכוכןוממעוןטכתיסססמוכיםf"5rוכותלממומף
כיניסס,וע"גמכותללינורמלטסיברזליורדעדלסרן,ועתסרולסר6וכןלמפוךגסטופכיןם%לתוך
כלינור,וממעוןמוחסכידווכו'.וכתכמסכסוףסתמוכס6:כלבכ"ז 06קוליכ65תממיסמסמרזכלמטס
ממוךלתרןססנופליםתוךנ"טסמוךלכותלטמעון,כזפספיריכוללמחות,ט6ססו6מרולסלמיגפמיס
ם6"6מכלעדס,מ"מקינומרולסלסטופכיןמי65ולטסכריבוייותרויקלק%כות,%ו%ןסכללפימענין
יעמס.
םמקוס %מרדכ"זכהכלטענתונו5רסObs1
ג.ממ"כס6כ"דכקות6לדוןלענין3ריע"י6חר,לכ6ור'י
ע"י 6חר3 ,זס6מרינןדקינו טענתכרי,כיוןססו6עלמו ל6יודע ,מט"6כ כנד"דזסמס5ינור כעת
מקולקלומזיקוזועוכדסמוכחת%יןכל,וכוסטועןכרי,וכלסדיון 06סיכתסנזילםוססיזקמס5ינור
מסוס מל6סיסרמוימעיקרו לסמםכ5ינורכיוכ16 ,סכןסיסר6וי ,ומקלקול סו 6כגלל1Ss~naכו
ספועליסהערכיסכמעתמתקנתו,ועדותסקלכןסי6טלהעוכרהטה5ינורל6סיסתיקניורמוימעיקרו
לכך,כזסי"לדל6מיממכ3ריע"י6מר,ודו"ק.
הוספה

~תרכיקורתערכוחכריכיס"דכצניןמתבררם63מתס5ינורסחיכרוקליו6תסכיוכחיגורצוילסימום
טככלצורכוגסכקומותמתחתונות,ולצודוקטכמקוססחיכורסינור"61,כ
כלינורכיוככגללספריותסי
ודקיעלסנתכעלד5וג %ךמל6יסתממוכויותר.וזקת 16ע"יניתוקסכיוכממנוומיכורולכיוכ ס%
עלמו,ועלכלסטכניסחלחיוב ססמתפומ כעטרתמרזבחרם16 ,סתלפתוע"ילינור 6חר.וכוססיס
למפכןמתמחיו"6,כ 06יתברר
נר6סכיוןדכתלקוסלסנתכעסרטיכותפינסכ"כגדולם,ורקכחלק"
ע"יכעלמקלועממספיקכמחלפתחלקס5ינורסלסתוכעוציןצורך3סחלפתחלקס5ינורמברפותו,חייב
לתקןולמחליף 6תצותוpsnכלפו.ו6סלועהכעלסמק5ועיםצורךכממלפתגסמחלקסכרטותומכיון
מכלס5ינור6ינותקין,חלסעליוחוכסלתקן6תכולו.
קולסצינוחייככטלכזסלתקןגס 6ת מחלקטלכעלסקומססתחתונס,מכיוןסמ5דדיירזסל 6כ6ס
תכיעס.וגסיתכןס6סמניטליטיסמלס5ינוריוחלפוכלינור6חר,זסלכדיספיקטל6תסיסנזילסותקלס
כמלקסתמתון.ועלכלממכניס לסמתתף מ"מכצותומכוסטסיסצריךלסטקיעכעסייתמרזכ.וכיחוד
מסתוכעמסתמםכצותולינורגסלסורקתסמיסמלממזגןסלו.

שמואלחייםדומב.

ממונות

שיי

הערה

מק"י הגר"מיומםקליע"6סכנד"7הגס קטענחהחוכעקהמינורללינורל6היהכתיקנומתחילתחיכורו ,מקחמגח
עללכריה6ינקעלעור6,יןללוןכזהמליןכריע"י 6חר,ניוןסהחכיעהעלגנהעלהנזקקיקלומהכינורסי6נכרי,ומה
סנ5רךלנכריה6ינקטלשולהו 6לקעלקיכחהנזק.
לענ"7נרמהקכני"לסיכתמנזקקינהרקהקברלחכיעס6,ל6עיקלה.תהריכלעיקלחכיעחומכ'הי6לוקוסקהחקין6ח
הלינורקל6ברדוי,ול6עלקפיכחהניונ,קהרי6חהכיוכקופךכעיקרג',ולולירכליה6ינקטלטולעלסחיכורהל6תיקני,
ל6היחםלוחכיעהכלפיכ',וע"כיקלכוןכזה-לפתוחכחכיעהכלפיכ'-מליןכריע"י6חר.

ייילי

א.ד.ל.

ראיתי מש"כידי"ע האב"דשליט"א ,ונראהלהוסיףע"ד.
.6מם"כדיםלדון5יסוסגירידיליס.כ"זסו6עלמעכר5,כלמכלןולסכלודקיקמורלסטתמסכ5ינור
זסעדטיתקנוסו(ול 5רק ממדתחסידות)וסריכ' סרמ"6כסי'ספוסעי'גדככלגרמךמממתינןליס
עו דמסלקסיזיק,5וע5ססמיכורכיוכ,rbסיסכליסור,דסריכולסמוריסדמיה קורסרטיטותממי
הכממיסוסיס קמורלחכרכיוכ 6חרכ"זמל6תקנוסו,ו5ףדכחיכורעלמוהו5גורסדגורס ,גסכזה
6יכ6פלוגתךבר5טוניס 05גורסדגורסחייב,עי' כעה"ת סערנ6ת"ו,ועי' מהר"מכר"כסי' תתמד
ום"ךסי'טפוס"קג.
וסנס5ינורזה5ףמנעטהלמרזב,כפיטענתסתוכע(הגסדל5חרסכיה"דביקרכמקוסורקסממינורזה
יסגממיסמיועדגסלכיוכטמריעטויכרומסלמינורסמנימעטוי רק~יונ,ורק
מנעטסלמרזבעכורמ

סקכלןעמהקותולמרזככיוןמל5הטתמטוכולכיוס,וכמט"בס6כ"ד"ליטאי),כלדייריסכניןמותפיס
כווכולסחייכיסכתיקונו5 ,ףממגגטייךלבחר,דסריכולסמעוניניסטל5יפיהמיגטמיסכגגכדי
םיוכלולמסתמםכגגפורכסכגוןדודממטומזגןוכד',וכלבמרזבסרי5ינסיכוליםלעלותלגגלתקן
הנ"ל"51 ,כודקימרזכOrעסויעכורכולסומייכיסלתקנו.ועוד,סריהתוצעעלמו ממתמםכמרזבזס
עכורלינורמממזגן.
ומניחרמסלינורמזהכולססותפיסכומותרלולחכרגסכיזב5חר,מסריכ'הרמ"חכסי'קנגמע"יכ:
ממזיקלטפוךמיכבימה 5חת לחקרתכירוממחיןכידו hSCיספוך כה חמאסככימות5 ,כלמסופך
כרמותודרךכיב מעוכרתכח5רתכירו D"Dbמל5מחזיק  bSbלדבר 5תד,יכוללמפוךגס מהטיר5ס
וכו',סו5ילדכרסותוסופך.ע"כ.ועיי"םכטמ"עמ"קכתדססיתרסו6מפניטכרטותוסופך,ו5ףלדגרי
סנתס"ממסד5ייריככיבטלמותפיןוכסיתקלקלכולסחייכיסכמיקונו,ול5מדין חזקם6 ,ל6טהכיכ
רסיתקנוהו מותרלו
נמתעכדלכולםוסופך כמססיר5ס,ס"סכניד"ד,ולכןחייכיסכולסכתיקונו,ולניח
לחכרסכיוכללינורזה1,כ"זמל5יתקנוסול5יסתמםכ.1
יהג"רחייםדומכמליט"6כנוגעלחיובהזיפותדליןלחייכםעלמעכר רקעלמעתיד"5,ע
כ.ממ"כידיד
דלמסל6נחייכסמדיןיורדוכו'.ונר5סדיטלחייכםלזפתגס מחלקהמרו5ף,דהריכלחדר המדרגות
סקירותרטוכיסמחמת5יזיפותהגג,וסטכןמגרמתחתלקותוגגחייככזיפותיותרמם6רדייריסכנין,
מסרידירתו מתמתלרי5וףוסגלתומרוכסיותר.
יהושעווייס.

שיח

פסקידין-ירושלים

הערהלדבריידי"עהגר"יווייסשליט"א

ז"להגר"6קוטללז"5לכמקנחל'קהלן9כני0עמ'פ:נר6הכלור7גכיקכניסל"קכללמיוכהליקהמליןמזיקממק,לגיון
קכל6ח7מפסעוטהכלקותוכדרךחקמיקיוכו67י6יןעליוחיוכקמירתנזיקי
ןמ7יג,6ול6מיכעי6ללעתהרמכ"סכפ"ו
מחוכלומזיק,יה676יח6נפ"היכ"קעניסםכרקותהיקוf~efחייכיןהוזקוזכ"1פטולין,יר"לי6ף 606מד הזיק
כל
כיקכני0
6חתכירוכמעקיווכעופןכפסיעה,מ"מניוןלקניהםכרקוחפעול,והזיקוז"6זר"לכגוונה,הנהt"1DSפייטךרגני
סהו6לין
ל"תמזיק ממסןיסרי כ" 6עוקהכרקוחוכליגוייסלהזיקוכו',וכהכלת ק"5ללדין הלחקתנזיקיןכמקייכני
ממולקמ75וגותיסקכני0וט'.עכ"ל.
ולפי"ז,גע0קטינונקלקמיק,כיוןוזעוקהנל9וחונליטורחהיזק,נךקינונחעכגרמתכניזקין.ולכןכעקיבניריהליליה,
לעלהניזקלהרתיק6חעלמו,מהקעטההמזיק עקהברקוח6,ל96ממילחמחייותעליולהרתיקעלמו.ו6ףכנייוןיילן,
י7יליס,גםגלמךקינו,כיוןסמקחמעכלעותולקולט.
הקכן קמקחמקכלינוללכיוכקלו,כיוןעי"ל69יןזהגיר
ק
ז
נ
,
ס
י
ב
נ
ק
ה
7יטכפולס
יקליע"96ר~מוכרכמיכר6תלעולהכיוסללינולהמקולקלוכחולקהמכךנגרס לדילות
ומק"ג
ד
י
ד
י
ק
ל
ל
ו
,
ם
ל
ו
ג
ל
,
כ
י
י
מ
ידגרמילחייכגולם
ככעה"ח ומהר"מנר"כועודת
יגורסקגחלקובוהל6קונים 6ם עירמכ"ןכדינ
הל6כ"לקי' קעע קפטלועפ"יגמ'קכועוחלכ,6עי' ק"ךס"קפו ס"קגונוכי"קחו"מקי'לז,הנהלכריהם 06גורס
י 6ל0גסקונוסגורתכעלמולנזק,ועי'ק5וה"מסי'קפו
לגורסחייכהמוריסכגרמיול6כגרמה,קהריכגרמךפטורמדינ
קיקנ9ייי
מסותוסלהגרמנו
קכזה.ולעניןמיוכוקלהגרמךכליניקמיםיקמקוסלומלדגטגורםלגולםמייכ,קהלי
י
ו
ס
י
כ
ונגרםנזקכעכולזמן6,יןנפ"מ  06המקהגיעע"ירוח6וע"י .076ו6סגרםלעיס 6מללהזיק,קניהםחייניס,
קעליי
יקמים,עי'מזו"נ ב"קסי'ג6וחי 6ד"סוהסי.ו6ם6יבפקרלחייג 6תהבמרון,גגון
הקמרוןככיני 076והרבעוןכנינ
ך
מ
ר
ג
ק
ז
נ
מ
,
ל
ו
ע
ו
,
ר
ח
6
לגרסהפסללכעליםקל6
קס6חרון סקחמקכקלוכהיחר,יקלמייכ6חהרביוןמדין תגרס6ח ע"י
ק
י
ז
מ
ה
ע
פטור.
יוגלולהפלעמהמזיק,כיוןקהנזקנעקהכלסוסוקלממזיקכסופןקצינוגיריליליה
ילמיס ,עדכמההלכריםולמוריס ,ה6סגטכגולס לחוק,
9hShיק להקתפק06 ,נצמריגורס7גולסכגרמךמייכבדינ
ו6כ6לזכיןמלגליךיחמייככד"קעלהנזקקיקרהלכסוףלקוחע16,יוקחכגורסקלגולסול6יותר.וכנייון סרימי
קמיכרכפועל6חס5ינוללכטכל6היההסוגלכעלמו6ל6ה6ינקטלטור,והגטקהפועלקכל6חההנחיותלמיכורמסמוכר,
ומזיקכקלימוחסקכלעליהקכרדיןהמ9למבגרמךקמיינעליוככיניקמים,עיחוק'ב"קטb~nbl6כקו"עסי'לכקעי'
כ(ועי"9ך9ס ק"קג9מייכ6ףכקלימוחכלכורכליתכר,ילעולסחייככדיניקמיםסיגתלגורסהיזקלמבילו) ,מ"מתינו
גורםלגורס 9סאק6ל6גולםלגולםדגולם,ומייימרדממייכ.וקמעחיממרןהגריק"6קליט"6קכליןגרמת6יןנפ"מכין
גולסרקבון~ורםעיירי
,לכלקגרם6חהנזקמייככליניקמים.
,
ע
ו
כ
ח
ל
המק
ק
ז
נ
ק
ז
מלינו כה"ג כמקום 6מר ק6םנרם
ומהקגורםלהפסידלני תקטמי כלךקקילר 6ת כצופן קל6יוכל
כמליןמזיקוגסל6מדיןגרמך,כגוויחומיםבמכלו קלקעקילקו
הפקילכעליםככד קל6יוגלולחכועמןהיין,סיגומיי
מסכיהםו6כיה0היהחייכמלוהעלפהקע"יהמכירם6יןהמלוהיכוללנכות,קכחכוסר6קוניסקציןלמייכ6חסיור9יס
מליןמזיקבענויוקלמכילו,וגחכהמזו"6כ"קק"טו6ותלז קמהקמקככהטתטתהכיןל6מיקלימזיק,יכיוןקמןהדין
ןמןהנכקיסכיןמןהדמים6,ין קםמזיקעלהמוכל(ועי'חזו" 6קםסיג5וחט,לעניןגגםוסמ"ג
נפקעריכטחהצוהני
כ6חהמוכר.
הקליק,וזכרטוכסףח6וחז).לפיכךכנילוןדיכןקקהלמיי
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