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 לדון דין בית באיזה שמחולקים ונתבעתובע
 בובל"א לדון דורשוהתובע
  -סא 199 מס' ממונותתיק

 הריוןנושא

 להשתלט מתכוון ב' צד וכי לו, שייכים הם  שלטענתו קרוואנים כמה על ב' צד את תובע א'צד
 והזמין לבקשה, נענה הדין בית תורה. בדין לבירור עד בענין מניעה צו להוציא ומבקשעליהם,
 זכותו וזו בלבד, פלוני בבי"ד רק לדון מעונין שהוא משיב ב' צד הדין. בבית לדון הצדדיםאת

 לדון מעונין אינו הוא הנתבע שמציע פלוני בי"ד שבאותו לעומתו טוען א' צד נתבע.בתורת
 זבל"א. בפני או הנתבע שיציע אחר בי"ד כל בפני עמו לדון מוכן אך שפירט, סיבות בגללעמו

 דיןפסק

 בבי"ד רק אלא התובע שבירר בבי"ד לדון מוכן אינו והנתבע דין בתי שני שיש במקוםא.
 דין, בתי כמה בה שקיימים בירושת"ו הדין והוא זבל"א. בפני לדון לתבוע התובע זכאיפלוני,
 בתוך למסור א' צד על לפיכך N'bst. בפני לדון התובע זכאי אחר, בבי"ד לדון מבקש צדוכל

 להם יבררו ושניהם מצידו, בורר הנתבע יברור ואח"כ מצידו, הבורר של שמו אתשבוע
אמצעי.

 בזבל"א.  או מוסכם בבי"ד הצדדים שני בין לדיון עד בתוקפו בענין שהוצא המניעה צוב.

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

 בהלכההמקורות

 משלי 5חד יכול מתפירו, גדול שמד 5חת כעיר ת"ח סכי יט ס6ס י"5 ג: מעיי יי סי' מו"מנטו"ע
 ומקורו 5חת. נעיר ססניסס כיון ממנו קטן ססו6 ולע"פ זס נפני 6ל6 זס כפני לזון ל6 עומלסדינים



 ירושלים - דיןפסקיקעב

 6ע"פ וכו', מסדק רב כפני ונזון נלך לך טרחנו ק6 מי ד6"ל 6 כג דסנהדרין מס6 סממ"ג כססכטור
 כיח לברור ו5ריכין הכירו על 6חו לעכב ויכול פירוט י: 6ות הטלה בכ6ר וכתב הונף. כרב גדולס6ינו
 לכי"ד ל6 6כל לעכב, יכול גדול יותר לבי"ד טרק סטור דעת 6כל וסג"מ. הגה"מ וכ"ד לסניסס. הטוהדין
 ט% כדיין בורר טסות %מר סדין מכס* 6חד סיכול מסמ"ג דעמ סכיי וכיקר לתוין. אפי' 16 ממנוקטן
 16 לטניהס 0וה לכי"ח טיתר5ו 16 וע"כ כירר, טהור סכי"ד 6ת כורר סטני דין וכעל מקטן, סכי"ד6ת

 ו6ס 6תד. % כורר זה כעין הוי יחדיו סניהם דכטיסכו ג ס"ק כי6וריס מם כחה"מ וכתב טניסס.חידונו
 רולס. 5ני זה %י"ר כטרמפ לכפותו bftbc כיון גדול כחו הנתכע 6זי יחד לטפת רו5יס אינס דין סכתיסני

 כ6ותס 6תר כי"ר %רור יכול דס%ס הסמ"ג כטס הטור טמט"כ ס 6ות טו סי' סנהדרין כחזו"6וכתב
 6כל זכל"6, תוכע סמ%ס 6ין 06 ר"ל לכופו, יכול המלוס וקין ממלוה, ובירר מאותו קטן סו6 אפי'מעיר
 סכל ופטוט פרור ג: סי' ח"כ חו"מ מטס אגרות כטו"ת פסק וכן ע"כ. זכל"6. לתבוע ממלוה יכולודקי
 וס6 מומתס. טהו6 6ף זכל"bS3 6 %י"ר טילך %ופו יכולין וקין כזכל"6 דוקר הרופס %מר יכולכע"נ
 רק זה סיס נורר, כוס 6ל6 לפניהם אדון % לומר יכול ל6 כעיי קכועיס דייניס ד6ס הרמ"אדכתכ
 כנוף 6כל טקכ%הו. מאחר %ופו יכול היה נמי לכדו 5כ"ד סרכ ט6ף מסעיר, מממניס טסיוכעיירות
 6ף סליכ6 רכניס טל וחכורות אגודות עוד 60יכ6 וכפרט מסעיר, סנתמנו קכועיס דייניס ליכ6יארק
 כאגרות ע"כ דוקא. h"5sf3 לילך מוכרחין כזכל"6 מהם 6מד כמרוכס ו%ן טכעיר, הרכניס מכלמינוי
 וכן סדין". "סדר כמפר "נתפרסם כפס"ד טליט"6, סגריט"6 כסטתתפות מגדול ככי"ד פסקו וכןמטס.
 סתוכע טל טזכותו סחזו"6 דברי 6ת טסכי6 לאחר כפנינו, טהוב6 6תר כתיק טליט"6 קרלין סגר"נכתכ
 וכי וכו"', מוחלפת תה6 ל6 התורס "ז6ת כי הנרנ"ק כתכ 6, כג כסנהדרין גמ' עפ"י כזכל"6 לדוןלתכוע
lsb"לידון ו"תייכיס דיגים" כתי עוד ים ירופליס טכעיס"ק ספק טוס b"S3f3 הו6 מי 6ת להודיט וכקטתינו 
 .כויר"

 לדון לדרום התובע טל זכותו לדון, דין כית כ6יזס כיניהס מחולקיס סס5דדיס כיון וידן כנידוןו6ף
 מלידו. הכורר מיהו טבוע כתוך למודיע ועליוכזכל"6,




