
 ירושלים - דיןפסקיל

 ירושלים דיןבית
 ולבירור ממיפת~ים

 יוחסיי
 לתובע שונא כשהוא הנתבע שלזבל"א

p'fiנה23-שע מס'  עתות 

 הדיוןנושא

 התובע נזדעק ומיד שלו, הנברר של בשמו ונוקב בזבל"א, לדון שמבקש הדין בכיתנתבע
 זכות שאין טוען הנתבע אצלו. לדון ומתנגד מקרים, מכמה ממש שלו שונא הוא נבררשאותו
 נברר ימצא פסול נברר שאותו יפסקו שאם מודיע אך זבל"א, בתור דיין אותו לפסוללתובע
אחר.

 עליו היה כך שאם משיב והנתבע בזבל"א, לדון מאשר קבוע בבי"ד לדון שעדיף טועןהתובע
 מבי"ד. זה לענין עדיף זבל"א עכ"פ אך בקירח, הפועלים הדין מבתי באחדלתובעו

 דיןפסק

 הנברר מיהו שבוע בתוך להודיע התובע על וכן שבוע, בתור אחר נברר על להודיע הנתבעעל
מצידו.

 גרוסמן שמשון)-( ווייס יהושע)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 לפוסלו. התובק יכול האם התובע, של שונא שהוא הנתבע של זבל"אא.

 קבוע. בבי"ד לדון מבקש והתובע בזבל"א לדון המבקש נתבעב.
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לאממונות

תשובה

 1ל6 16יכל1 ט6יגו D"Ph טםוג6ו למי 1ל6 וכו' btnc tsoth למי לדון להדס תסור ז: סעי' 1 סי' לתו"עא.
 דגו 06 ומיהו וכרמ"ח; וכו'. וכעס סדייגיס נעיגי טויס סדינים געלי הסגי סיסיו קריך hlh רעתומנקט
 דין. דיגיסס 6ין 63ל1 וכוי 6י3ס מתוך ימים טלאה עמו ד3ר סל6 דסיעו ממט, ד3טוג16 וייינן דיןדיגיסס
 מותר ולכן לדוגו, (ל6 להחמיר חסידות מדת 6ל6 61ינ1 1%ג1 מותר ממם סוגt~oth 16 16 סלינו דכלוי"א
 6וה3ו. לו בורר  6מז כל כי 5הק %  בורר יום יתד % בורר כ(זס  רייןלהיזח
 לאסורו, דבריו ידין טהור מי לו יברר 6חד סכל הו6 6חד 4 כורר ,ה דין פירוט, כ: ס"ק הממ"עוכתב
  ומטויה כעיסס, ומכריע סומע והטליטי חצירו יעסה וכן חצירו, לפגי  קותו יליע וכוה לר  טוס לו  יםו6ס
 סגה  כין  כן לדיית ומותר 5יתי  יבירר למי זכותו 6חר מ5ןל בורר מכל כיון גרע % 16ה0 טס661ף
 וב"ב  ביליטק תקי והכל כן יעטס הסגישרר

  במסרי"י
  33רוריס  כטריה  OSD~r1 בסריי ב כנף יז סורב

 הדין, מן כן לעטות * ם6ין 6ף כן ה61 6דס 3גי דדרך מוסן צעיר כממ"כ 1ל6 הג*ייסי",6ףהפסוליס
 ומסויה  מסמינס, והיך כמהרי"ק טס 6ית5 כן כורר, כוה גס פסול סתורה מן פסול 15 קרוב 6כלעיי"ס,
 סיס התורה מן פסול סיס 06 לאפוקי חסידות מכח 6ל6 סלינו כיון ולכן ור"ל וכו', מותר לכן מוריסכת3
 הממ"ע. עכ"ל וכו'. קרוב כמו כורר 3זה גספסול
 כמריס ו"כולס כ ענף טז מורס 3מהרי"ק ממקור עפ"י ססמ"ע, בדעת ס3 סי' ת"ג מסרם"ס שו"תועי'

  p19hS' "מדינן"  פסול bSh דוסי, "דיורייתי"  פסול  בייתו  סטין הגלוייס"(, הפסולים 6ףכ3רוריס,
 הקלט. סי' ח"6 רדכ" וטו"ת קנט סי' ח"כ מקירות ופגיס קכו סי' הכיעילה טו"מ ועי' מם"ות, מנדפסול
 310. עמ' י6 כרך כפד"ר טסוכ16 וכ6מרו;יס ד, ס"ק יג סי' פת"טועיי

 ממס 5והכו ד6פילו סו, ס"ק וכפת"מ טס ססו"ע לגליון רעק"6 כחיי הוכל 3, סי' חויי כטויתוכתר
  יכול  סמפון רוקק 61"כ כטיס, כמכופר הדעת וריחוק קיר31 מ5ד רק הפסיל 6ין מ"מ מןיג6מפסול
 יכול טמעון 06 ספק ים ע%5 על מונ6 13חר ר16כן 061 בסיפוך, 1ל6 ר316ן, ט) 6והכו הים 06לפסול
 מ6ירוה הפגים וכ"כ מספע. וסער י6 ס"ק וגתס"מ ט ס"ק 3תומי0 ססכיס סכן הפתיש וכתכלפום*.
 כד. "ות יוסףוהכרכי

 כורר 6חד כל כי 6תד, לו 13רר ו,ס 6חד * צורר כט,ה דיין לסיות מותר  "%1ן ירמ'יי  טייב מס זהלפי

 דעותיו  י'ויא כתתי%:  טס ססבי5 סח5  וכלזין ממסן  מוניו 16 ממס 1selh כט"יגו מדובר 16ה13'י*
 16 16ה13 ם6יגו דכל וי'י6 דין. דיגיסס 6ין 15bs וכוי 6י3ס מתוך ימיס טקסס עמו ד3ר סל6 דהיינוממס,
 כס6יג1 דוקק כקמר, וכו'", ולכן לדוגו, מל6 להמסיר חסידות מדת 6ל6 61יג1 לדוגו מותר ממםטת16
 163ה3 6כל 6חד, לו נורר כסגה נורר להיות מותר חסידות ממירת 5ל5  פסול 5ימ  ט15 ממט 16h)tclה3
 6ת לפסול יכול ה6וס3 סלד oh רק זה החויי טזן מה וכל כורר, לוס גס פסול מיינם, טפסול , ממסומוגף
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 ס6וסכ. סכירר הכורר לפסול סיכול פסיטח 16הכ כחיגו ה5ד 36ל הסגי, ס5ד סכירר13016
 דבריו לברר עליו ממס, % טוג6 0הו6 כטענה סכגגד ה5ד סל הנורר 6ת לפסול הכ6 הכע"ד מעלולע"פ
 סלח כעדיס %רר סכע"ד סקריך ט סי' גו כלל סר6"ט כסויית ומקורו טס, הרמ"ח מפסק וכמוכעדים,
 להס יסית כעדיס כזה 0כירור מכוכדיס כ6נסיס טמדוכר דירן כנידון מ"מ t1'bs, ימים ג' עמודיכר
 נורר ימלח הסגי סהכע"ד 1ר15י עדיף לפיכך 6הר, בורר למ615 סטני הכע"ד על יקנס bb ומחידך,כ,יון,
 מכונדיס. סל %זיון ולגרוס ס6יכה 6ת לערל נלי6תר,
 הדין מרעלי 6מד סהס סמזו"6 עפ"י הדין כתי 0מגסג קעת עמ' ז כרך ירוסליס כפס"ד סוכך כנרב.

 ועי' כזכל"6, לדון סעליהס כעיר, דיגין 3תי כמס וים קבוע, 3כיייד לדון מכקס וסטני כזכלי'ח לדוןמבקט
 תמוז כהודם ירוס)ס, כעיס"ק סח0כגזיס )קסטת מעיר ועד ט) כמכתב ר15 עמי המ0פטיס""6לה

 מכעה"ד 6מד סנר5ות הכדין(, יסוד עמרי ohSO גס ימיה כן כס, עד פעיה"ק סמגהג כפיתרעייט:
 כידי. הרטנת ז3)"6 0) הי"ד )סני)זזן

 לוין. דובאברהם

כ

 רטיה 51ריך גלמן חיגו דינו כעל 6וסכ ח1 סת6ו 0סו6 מדיין על 60ומר מי 1: מעיי 1 סי' כסו"ע נרמיש6.
 דין מגע) 51ריך ו3ת1"ד: ט, סי' גו כ)) 3ט1"ת סרח"ט מדגרי וסח כטור, סרמ"6 ד3ר' מקור)37ריו.
 דחל"כ מסימן ל6 כדיבורו 6כל %, מודה סדיין 6ין חס כלידס ימיס ג' עמו דיכר טל6 3עדיסלכרר
 כך כל סונ16 היגו 06 ו6ף כך, על יסרבל גחסדו ו% לסת3רר תונע % סכ% וטגהס סדיינין כליפסול
 כפריטה ועיי 01%ל1. יכול דיגו כעל 6ין לדון ר51ס סוף Ssh 06 וכוי %תמילה לדוגו ט% מו,סרסדיין
p"Dנטנ6ה דגס ט h'ot ריס מסמע דמהרמכ"ס %6 הסידות ממידת להמנע הדיין על ימיס נ' רק 
 כרכר.ביסור
 בכי16ר  כתב סקל  סרמ"6 7כריועל

 סגמ' לדברי  דכתנתו  והגרבה ע"כ. 6. בג  סיסררין לז: סיס סגרתי
 6י נזנל"6 גס סגר"6 דלפי 1גמ65 סדיינין, כל יפסיל ר6ל"כ סר,"ט  ררך ועל דייני, רפסיל כמיייסבל

 רשיה. סכיך hS 6ס דיין לפסול6פ0ר
  מכהיטו סדיין  06  לכרר ים 6ינס,  מתיך ימית ג' יתו דינר %  טסריין הכע"ד טוען דידן דכנידוןוכיון
 הכע"ד  ימען מס וגס לדוגו. יוכל ססדיין לפגי נדין לעמוד עליסס וע"ז כך, על עדים לכעייד יס061

 חוט סתטכ"ן כסוית כמוכח כמי  סדיין,  לטנ6ת טענה וסיח שכנגדו מ' וכזכות שהוכהו מספךטסדיין
 יודעין מעולס כל כקטר כסר(  ווכפ0רס  פסול  סו6  כדין רנזכלת6 תכובס,  ריס ת סי' סני  שירסמטוחה
 הדיין י5טרך כוס וגס עייפי, סכגגדו, מי וכזכות כמונתו מספך סר6וסו DS' סת6ו 6100 מדכריוומכירין
 סל כדין מעמדה ע5ס טמתוך למוס יס דכיוס בפטר סדין עיקר ה1ח סכך D"~ht סכע'7. עם כדיןלעמוד
 עמו. עיי  סדיין % יסים ל6  טוב סכע"ד עססדיין
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לוממונות

י

 סיגו דיגו כעל מדיין 6ת ד3חוסד סרמ"6 דכרי על יז( O"D יד סי' )כפתיים ז סי' יעקב כמסכנותועי'
 טגס לסדיק מסולר כו', כמדגר מת חכינו מפסוק על 3לק פ' p"otrs עי' 6כל הדין, מעיקר דוהוגלמן
 כמיניה כל ל16 ודחי ד16 כעיר 6מר דיין כסחין % ob)r5 oh סמוטדו מי %זן h~r להיממט קריךהדיין
 יסתמו טל6 דכדי י"ל כמריס דייגיס יט דל(3ל"5 כגיד"ד וח"כ עיי"ם. גמור, כירור רק דייגילמיפסל
 ע5מ1. 6ת לססמיט הדיין על p~olro עפי חמר, דיין לכתור יםטענותיו

 ידון (ס מדיין ר6וי דמין 6פמר עוד פכ"ג(, רמכ"ס עי' כממגמד, )דהום סוגף ממם סל לטעם וכנוסףכ.
 וים טענותיו, מסתתמין tSS"1) גיכריס סד3ריס סיו )כך כמונ16 16תו רו6ס מלידו דהכע"ד דכיוןמסוס
 לעיר מ51י6יס כעירו 61לס מומזק דכעטיר 6 סעי' יד סי' כסו"ע רמ"6 דעי' עמיתך, המפוט לכ5דקלחוס
 מס 3טו"ע פת"מ ועי' יד סי' הכל כתוית )ומוכל תקמו סי' מהריס תמוכת עפ"י כמקורו והולקמרת,
 מהר"י כמו"ת סיטכ ~rtul מלטעון מסהתמין הכע"ד דטעגות מטס מעירו מ51י6ין 5לס דכע"ד ה(ס"ק
 מחימת טעגותיו מסתתמין זס דל3ע"ד %י"ר הדכריס סגר6יס כל דס"ג י"ל 61"כ קט. סי' מ"6 %כן

 מסנעייד הסט ד% י"ל הרשש )וכמוגת לדון דיין 1%ת1 דלין י"ל דמיוט, מסוס רק סוף 06 61פיל1הדיין,
  טעגותיו(. סיסתתמו מידה ל15תסמגיע
 ירוטליס דין בכית גוסגיס וכך ירומליס, מגסג h"Ssr, לדרום הכע"ד יכול 6י קבוע בי"ד טים כמקוסג.
 )סכגגד זו תקנס מגסג גדר 6י לעיין דים h"Ssrs hSb. לדון לדרוס דיכול העס"מ, סל דין בכיתוכן

 הדיין, לפסקת ההוכמס חוכת הכע"ד על הדין מן 61ז כזכל"6, ד(כותו הורס לדין דמוזר ם בסי'סרמ"6
 ד6פסר גיד'יד ככגון 61"כ זכותו, זס וכגדר ל6מיהו, הדין י65 רכך דז3ל"6, טעמך כתר דזיל דלמ166
 כ% זכל"6 דוקק היh"b5f0 5 דתקנת דיין 16ת1 6ת הוסד סהכע"ד ניכר כחסר מעוקל מספטדי65

 3ין לסמוע להום נוסגיס ס6יגס כימינו גס 06 סליט"6 סרכגיס מגדולי סדנו מס 6ת %רף )ויםריעותות
 סקכלו SSsn ז3ליי6 לדרום 6ססר 3(ס גס 05 כטלס, מסכר יותר סנוטליס ים Oat תס6, וללק6חיכס
עלייסו(.

 ככימיגו למ5י16ת להום ים וגס הכתכנו, וכמו b"5sr, לדרוס סמנסג כיסוד כגיד"ד למסתפק דים וכיוןד.
 להמנע(, % יס הזוה"ק עפ"י כלסר )וכמיומד סוגלו הדיין ס6ס %רר וסיקסס ס3ע"ד, טענותהיסתתמו

 6מר. בורר דיבררו למכריע דים לסערמס, 16 למפסד טען ל6 גס סגגדי דהכע"ד דכמקוסי"ל

 גולדשמידט.טוביה
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