
אממונות

ן  ירושלים דיןבית
  יוחסין ולבירור ממימתלזית

 האיזורי בביה"ד להתדיין שרוצה לביה"ד שכתבנתבע
 אחר בבי"ד לדון ורוצה הנתבע בר חזר הסכים,וכשהתובע

 998-סז מס' ממונותתיק
 אלול( ז)מהד'

 הדיוןנושא

 מניעה צו נגדו הוציא ואף רשות, ללא שלהם המשותף בשטח שבונה בניה על ב' את תבעא'
 בו חזר ואז הסכים התובע מסויים. בהרכב האיזורי בביה"ד לדון שרוצה הודיע ב' זה. דיןבבית
 שדרש כפי האיזורי בביה"ד לדון דעתו על עומד התובע אחר. פרטי בבי"ד תיק ופתחהנתבע
 כן שאין מה ערעור ערכאת לה שיש האיזורי בביה"ד עדיפות יש לדעתו בתחילה.הנתבע
 הפרטי.בביה"ד

 דיןפסק

 לזבל"א. שיפנו עדיף לדון, בי"ד באיזה ביניהם מחולקים והצדדיםמאחר

 רוטנר ד. יהודה)-( יגר שמואל3-( אב"ד לוין, דוב אברהם3-(

 לדיוןהשאלות

 העליונה. על מי יד בעיר, קבועים הדין בתי ושני לדון, בי"ד באיזה הצדדים חלוקיםא.
 בבי"ד לדון ודרש ב"כ, ע"י עליו השפעה לנתבע יש הנתבע שבחר הדין שבית התובע טעןב.

 סירוב. כתב ע"י הנתבע את כופין האם שלו, על עומד והנתבעאחר,
 אחר. בי"ד ולבקש בו לחזור יכול האם פלוני, בבי"ד לדון שברצונו לביה"ד הנתבע כתבג.

 למקום הדיון מקום את לגרור הנאסר הצד של זכותו האם הצדדים, אחד כנגד בבי"ד צו הוצאד.
 נגדו. הצו הוצא שם בביה"ד לדון שעליו או בו, חפץשהוא
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תשובה

 כסס הטור ממם"כ ה 6ות טו סי' סכהדרין b"1rno ממ"כ קעכ עמ' ז כרך ירומליס נפס"ד הונק כנרא.
 המלוס וקין המלוה, פמירר מקותו קטן הו6 מפילו תעיר 63ותה 6חר הי"ד לסרור יכול דהלוההסמ"ג
 כמו"ת פסק וכן ע"כ. זכל"6. לתכוע ממלוה יכול ודקי 36ל זכל"6, תוכע המלוה 6ין ob ר"ל לכופו,יכול
 לכופו יכולין וקין כזכל"6 דוקק טרוקה לומר יכול דין כעל מכל ופטוט כרור ג: סי' ח"כ חו"מ מטהלגרות
 hb לומר יכול ל6 בעיר קכועיס דייניס ד6ס סרמ"6 דכתה וה5 מומחה. טסו5 6ף ז3ל"5 3ל6 לבי"דםילך
 סיה נמי לכדו 6כ"ד הרב ט5ף מהעיר, מתמניס מהיו כעיירות רק זה מיה בורר, 3זה b~b לפניהם6דון
 עוד ם5יכ6 ומפרט מהעיר, הנתמנו ק3ועיס דייניס ליכ5 י6רק כנוף 6כל מק3לוהו. מ6חר לכופויכול

 כזכל"6 מהם 6חד כמרוקה ולכן טכעיר, סרכניס מכל מינוי 6ף טליכ6 רכניס טל וחכורות6גודות
 טה3י6 ל6חר כפנינו, טהו53 5חר כתיק טליט"6 קרלין סגר"נ וכ"כ ע"כ. דוקק. כזכל"6 לילךמוכרחין

 כי הגרנ"ק כתב 6, כג כסנהדרין הגמ' עפ"י כזכל"6 לדון לתכוע התונע טל טזכותו h"1fno דברי6ת
nbr"ל6 התורס hon לירון ו"חייכיס דיניס" 3תי עוד יט ירוטליס ט3עיה"ק ספק "6ין וכי וכו"', מוחלפת 

 ע"כ. כורר". הו6 מי 6ת להודיע וכקטתינוכזכל"6,

 כד מיום "ליטאי 6ליטיכ הגרי"ם מרן ויכלחט"6 ז"ל, ז'ולטי והגרכ"5 סד6יי5 סגר"ע מ5ת כפס"ד6מנס
 כעיר, 6חר קבוע כי"ר ככל למתדיין כמוכן תונע כענין פורסס( )טרס כגי102 מס' כתיק תטכסימנ"ט
 דוקק לדון רוצה והנתבע עמו, מהיו מסיכות כפניו לדון הנתבע טמכקם מכי"ד חון כזכל"6,וקפיצו
 לדון טל6 זכות לנתבע וקין 3ז3ל"6, לדון לדרום זכותו הנ"ל החזותן דהרי טלפי התוכע וטען כי"ר,כקותו
 - רו5ה 5ני פלוני לבי"ד לומר הנתכע מל דזכותו הסובר הסמ"ג לדעת "והנה הדין: 3פמק נכתב טס,עמו

 ד6ף נרצה, הו6, טכחר הבי"ד כפני לדון ולהכריחו לכופו התובע בידי וקין - 5חת כעירכטטניהס
 הדייניס וגס להם 5ייתין הכע"ד וזכל"5, "זכל"6 טמתוך 5חד לו יסרור 6חד מכל הי5 והיסר הטובכהדרך
 יתרווה ל6 והנתכע טכמקרה מ65נו ל6 מ"מ יג(, סי' הרמ"ח )למון ט3רר קותו כזכות מהפך 6חדכל

 כרמחי ועי' 6ני. רוצה ניקמר עד 3טוטיס טיכפוהו 5חד, לולפרור
 דיין לברור מעריס הנתכע 5ס טס:

 טהו6 כנופן וב"כ טלוטה, טל 3כי"ד לדונו הי5 דסכפיה היינו ג'. כפני לדון טותו כופין הגון...הטינו
 ל6 זכל"6 כפני להתדיין טסירכ כזה בכך, הי6 זכותו הממ"ג דעת טלפי מסוייס, כי"ר כפני להתדייןרוצה
 טל הדין ו3ע5ס התוכש. לו ט3חר הדין לבית הדיון 5ת ומעכיריס נותו, וקונמיס זכותו טמפמידמ65נו
 לתפך לו ים טהדיין סטועין הדעת חסרי "על ככרוכי6 5עק דסכסדרין כפ"ג כרק"ם דסנס נר6סזכל"5
 ל6 5ס לזכות מכרך למ615 לו חלילם עלמו הדיין כדין... ל6 6סר וכו' כמקומו ועומד ט3ירר נותוכזכות
 ומ"כ דיינים דיני כל להס ים מס3ורריס ט6ע"פ ד 6ות יג סי' כערוה"ט ועי' כרור...". דין לו"ירקה



גממונות

 מניע 6תד מכל נהגו ככר מ"מ תכירו, כע"ד כל6 סלו כורר לפני טענותיו להקיע כע"ד לכללסור
 טני עליהס קבלו כקילו הוה הו6 כן והמנהג כן עוטים ה5דדיס סטני וכיון טלו, הכורר לפניטענותיו
 מומע 6חד סכל מנוהגים מה לפי זכל"6 טענין יו65 ולפי"ז ע"כ. ליסור. כזה וקין זה סופן עלה5דדיס
 כעיקר יו65 טהדין נמ65 הרי כו, סכחר ה5ד 6ת לזכות כמעונין לענין ונכנס תכירו כפני מל6 ה5דטענות
 רו5ה והתוכע מלוטה לפני להתדיין רונה הכתכע ס6ס מסוס הרי וזה כיניהס, המכריע המליטיע"י

 6ין ו6"כ התוכש, סכחר הדיין לפני להופיע הנתכע 6ת לכוף 6פסר 6י לכוסם 6ז כי 6חד, כפנילהתדיין
 רק הי6 כזכל"6 לדון התוכע מזכות מס והסיקו בלוסה. טל כי"ך פני על כקמור המנהג לפי זכל"6להעדיף

ohזה ה5דדיס 6ת מומעיס ם6ין דין כיח וכמו הדין כעיקר "ידונו להעמידס יכול hbt כלל. זה כפני 
ע"כ.

 לדון מתעקם מהנתבע הדין כית על - 3"כ ע"י - הטפעה לו ים מהנתבע התוכע טטוען דירן וכנידוןב.
 היה ob טהרי טענה, התוכע טל טענתו כודאי מסרכ, והנתכע 6תר, כבי"ד לדון מבקם וע"ככפניהס,
 שליט"א גרוממן הגר"ם הדיין כתכ וככר אחרת. כעיר לדון אותו מונילין כעירו 6לס 15 ה5יכור עלפרנס
 כטס פת"מ עפ"י כ סי' חו"מ )מט6רנ6( הכהן מהר"י כמו"ת כתכ מככר כ עמ' ט כרך ירוסליסכפס"ד
 עיי"ט. כעירו, החסוכים גדול 06 גס bSh כעירו, ודן אותו מו5י6ין 6לס כטהנתכע דוקא דלקוכנה"ג,
 מסה האגרות כדעת מקטינן ודקי ו6"כ כן. מפסקו פוסקיס חשל הכיף ר65 עמ' ח"6 הפומקיסוכקוכן
כזה.

 לו חייכ היה מלe"Dh 6 כלל, תנאי כל6 לאחר כממון עקמו המחייכ הט"ו: פי"6 מכירה הרמכ"ס כתכג.
 חייכ סטני עדים עלי היו לעדים הקומר כיקד, 6סמכת6. וקינו הו6 מתנה כמו זה מדכר חייכ, f~tOכלוס,
 f"O כסטר ואמר הואיל וכו', עדיס טס טלין n"Dh מנה לך חייכ הריני כסטר לו טכתכ 16 מנהלפלוני

 כלוס, 56לו לו היה טל6 יודעים והעדים מודים מטניהס אע"פ למלם, וחייב עדיס, עלי היו ט6מרכמי
 ע"כ. הג6וניס. רוכ הורו וכזה הערב, טימתעכד כמו עקמו ומעבד וגמר עקמו חייכטהרי

 כלל לידו להגיע 6"5 מקנייתך דכמטר הר"מ טה3י6 קס6 סי' הרייקם עפ"י לט ס"ק לט סי' D"nDOוכתכ
 ע"י רק חל החיוב 6ין התחייכות דכטטר 5 סעי' מ סי' הטו"ע כגליון הקדטים כסף ועי' כהרי"ף.ודלק
 ג. ס"ק 6וריס ו6ו"ת ה ס"ק הט"ך לטון וכ"ה לו. מנתחייכ מי לידמסירה

 יט דינו, לבעל זה כתכ מומר היה 6ס פלוני, כבי"ד דינו כעל עס לדון עלמו על טמקכל כתכ ohולפי"ז
 הכי"ד למזכירות h~h דינו לכעל הכתכ ממר לob 6 6ך כי"ר, אותו לו טיפסוק מה לקייס התחייכותכזה

 עפ"י הממ"ע דעת לפי 6כל ההתחייכות, חלה לn"1hol 6 הם"ך עס"י הקדסיס כסף לדעתהראשון,
 החיוכ חל מקנייתך דכטטרהרי3"ט

~"sh 
 מהרס"מ ועי' התחייכות. כמטר ה"ה המקבל, לידי הגיע מל6

 סלים. ליד שכמסר כוררות סטר לענין מה סי'ח"ה
 קנין, 6י"5 כעלמך מחילה 06 מגס מס כתום' ופי' קנין. 5ריכה פטרה והלכתך 6: 1 סנהדרין כגמ'והכה
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 ולע"ג כך. למחול טי6מרו יודע היה מל6 כטעות מחילה כמו הוי קנין הוי ל6 ד6י מטוס קנין, 5ריכההכ6
 יכ סי' כסו"ע ופסק קנין. מכלך כקנין טפי מילתך hn~bb מיהו כטעות, קנין כמו הוי קנין ד6יכ6דהמת6
 5ריכה דפטרה מירס, קנו טל6 זמן כל כהס לחזור יכוליס כבי"ד, כפמרה הכע"ד סנתר5ו Dh"9 ז:סעי'
 עם לוותר דנתר5ה התוכע טפילו י6: ס"ק כם"ך והוכל טו ס"ק כממ"ע וכתב וכו'. כמלוטה 6פי'קנין

 מט6"כ לו, מתל ומרקונו דמע5מו דעלמ6 מחילה ט6ני קנין, 5"5 ומחילה תכיעות, מקלת לו ולמחולהנתכע
 כעי מסוייה כדכריהס, קותי הטעו הדייניס לח"כ יטעון סל6 וכדי לו, מוחל הדיינים דעפ"יכמחילה
 פסרה יג: סעי' טס להלן כסו"ע וכ"פ וכו'. עליו מטר נתן 06 ה"ה b~h דוקק ל6ו וקנין טס: וכרמסןקנין.
hS3וכתכ בו. לחזור יכול קינו חיוכ כלמון הן הודקה כלבון הן סטר ועמה גזירתם הנתכע וקכל קנין 

 ימ65ו 6טר כפי וכך כך סך עד לך חייכ הריני עדים כל5 ויפילו כסטר טיכתוכ והוך יח O"Dהממ"ע
 וכתכ דטטר6. מילתך ד6לימ6 מעולס, לו חייכ מקינו כדבר 6פי' לו נתחייכ רכזה כינינו,הפטרניס
 דכריס, קנין יה6 טל6 כדי החפן גוף להקנות אריך כמ"ע טמפורם מה סלפי b~O סי' ח"ג מלכיאלכדברי
 D"nDS כמכ"כ הפטרניס, יאמרו כאטר לקייס טמתחייכיס חיוכ, כלטון כקנין קכלו 6ס OA מהניהמנס
 ס6ס הר6כ"ן כטס ד ס"ק כב סי' הט"ך מדברי והקטה כעלמך. דכריס קנין רק הוי כן עטו ל6 ו6סטס.
 6מר סל6 ט6ף מכו6ר הרי דכריס, קנין הוי ול6 מהני, הפסול, זה ידון 6ו היעיד כמו לעטות מידוקנו

 לטון קי5ור סהו6 לומר ודוחק הלטון, מסמעות וכ"ה חיוכ, כלמון זה הוי מ"מ כן לעטות טמתחייככפירוט
 כקומר הוי איפסרו כמו לעמות קנה ד5ס מלכיאל הדברי וכתכ לעמות. טמתחייכ טי6מר וכוונתוכר6כ"ן
 כן. לעטות עלמו 6ת ממחייכ וכוונתו לפטלה, דכריו מו5י5 6דס דלין כיון והטעס כן, לעמותסמתחייכ
 אינו כחיוכ ד6ף מסוס היינו החפן, גוף דיקנה כפכרה הפוסקים טה5ריכו ומה לזה. ראיות כמהוהכיף
 כחכו ולזה סלכ, סי' כק5וה"ח מכ"כ כעין הגוף, סעכוד והוי זה חפן לו לתת סמחוייכ רק הדבר גוףקונה
 דכריס, קנין דהוי יחזור סל6 סקנה כגון ד6יירי ועוי"ל כו. גמור קנין לו מיהל החפן גוף להקנותם5ריך
 יפטרו כאטר לעמות טקוכה קכין כטעת כפירום כם5ומר 6כל דכריס, קנין ג"כ הוי סתס קנה 6י6ו

 347. עמ' ד כרך פד"ר ועי' ע"כ. יאמרו. 6מר ככל לקיים ונתחייכ חיוכ לטון ה"זהנכרריס

 נאמר: סו עמ' כ כרך ירוטליס כפס"ד הוכל זחל, קלופט הגר"י כרקטות כחיפה כיה"ד סכתכוכפס"ד
 ממוס כזה ים לכך 6י קנין, כל6 יותר 6ו 6חד בורר כפני בוררות לקייס הארן רחבי ככל ומקוכלהואיל
 ע"כ. כתוקף. הי6 לכן והבוררות סיטומת5דין

 ftWK-S לפניהס, לדון ללכת סמתחייכ h~h האחר, הכי"ד פסק לקייס התחייכות כתב טל6 כניד"ד5מנס
 כו. לחזור ויכול דכריס, קנין hihטחינו

 66"כ וכו', אחרת כעיר הו6 6ס הנתכע 6חר לילך אריך התוכע 6: סעי' יד סי' כסו"ע הרמ"א פסקד.
 p"D הממ"ע וכתכ מס. ממעותיו כמקוס לדון 5ריך ו6ז לנתכע להודיע 5ריך 6ז כעירו מעותיו לעככיכול
 יעקל ל6 ס6ס התוכע מידע והיינו מעותיו, לעקל יכול לדין עמו טירד מקורס נותן הדין 66"כ פי'טו:



הממונות

 טעקלס ולניחר עג, כסי' כמ"ט 6לו וכיו"כ למרפט, לסכיניו יוכל bb 6ו לו יפרע ול5 יפזרס הנתכעמעות
 הרמ"א ופסק עכ"ל. הנתעקלו. כמקוס טס לדין עמו לירד 5ריך המעות ליקח הנתכע ירקה 06 כדיןמס
 כעיר סס ob סנתכע סל מעותיו לעקל הראוי טמן לכי"ד ונראה אחרת מעיר הנתבע ו5ס י: סעי' עגכסי'

 לו 5יית טסנתכע לכי"ד נראה 6ס 6כל מעותיו, לסו5י6 סתוכע כעיר ולדון לילך הנתנע אריךהתוכע,
 5חר התוכע ילך 6ל5 התוכע, כעיר "הס אע"פ מעותיו לו יעכבו ל6 הוhnih 6 גכר6 ול6 כעירודינו

 נתבע התוכע נעטה העיקול דל6חר ג, ס"ק יד סי' כפת"ח הוכל קנו, סי' יאיר כחות וכתבהנתכע.
 טז ס"ק ה 6ות יד סי' 5ו5ה"פ טל סמו"ת כמפתח ט5וינו כ6חרוניס ועי' התוכע. 6חר לילך ט5ריךלענין
 קעט(. ועמ'ויז

 לבירור עד המסוחף כרכום לככות כ' 5ד על לאסור 6' 5ד לכקטת נענה סדין טכית דירן כנידוןלפיכך
 כאותו לדון עליו h~h 6', 5ד כהסכמת סל5 5חר למקום הדיון 5ת לגרור כ' 5ד סל כזכותו זה 5יןכבי"ד,
 נגדו. ה5ו סהו65מקוס




