
אממוות

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור ממוסת~ים

 בשכירות מפראכר
 -שע 1594 מס' ממונותתיק

 תמוז( כ,מהד'
 בקנרוט הרב טו"ר ב"כ ע"י מ' בנק א':צד
 ס' וחב' ב' מר ב':צד

 הדיוןנושא

 נוספת, סמוכה חנות לשכור  בעה"ב עם במו"מ שהיה טוען בשכירות, במקום שנמצא מ'בנק
 - אחד צד במעמד - מבקש הוא הסמוך. המקום את לשכור עומדת ס' שחב' לו נודעופתאום
 במו"מ, אתו היה שכבר משום ס' לחב' המקום את להשכיר שלא מניעה בצו בעה"ב עללצוות
 מצרא". "בר מדין קדימה דין לו שיש משום וכן בחררה", המהפך "עני דין גזהייז

 מניעהצו

 לדיון. הצדדים את והזמין הדין, בבית הנהוגים המניעה צוי כללי עפ"י לבקשה נענה הדיןבית

 יגר שמואל)-( קניג יהושע דוד)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 מצרא. בר בטענת לאחרים סמוך מקום השכרת לעכב זכותו האם שוכרא.

 בחררה. המהפך עני דיןב.
 הדין. בבית הנהוגים המניעה צוי כלליג.

תשובה

 סי' סוף מסטור מכ"מ ועי" סמרר. 3ן דין מסוס כס "ין מסכירות nrro: פייכ  טכסיס סרמכ"ס פסקא.
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 ירושלים - דיןפסקיג

 ד(כירות מ5ר6, ד3ר דיגל כו (י( 5כ כלל כתמוכה כתב ז"ל הרb"bt )"6 הרמכ"ס: דגרי על (כתגקעה
 מכר, גסי כמו וסיכר הטוב כיס (ייך מלרזות I~)DS והייה oh)th כו י( זה ומטעם הו6, ממכרליזמיה
 "מר hb %חר ח5ר הבכיר רכוכן (6ס הרמכ"ס דברי מפרט (ה61 הטור מדברי דנר6ה הכ"מוכתב
 מה"ד Ssh מ5ר6, כר זכות % די( וסגל חולק 1(הר6"( כו, קורס וקני ממך לבכרו ר51ה  6גיהמלרן
 המלר כן 6ין לו, מכרה 61ח"כ %חר כיתו כלהעכיר מדובר 6ל6 הרמכ"ס דכרי כן פיר( ס)6מטמע
 מיד לה51י6 כ" 06 ר6יה ob('h המקרן על פלוגתך כ,ה די( זיכיון הכ"י וכתכ מידו. )ה51י6היכו)

 3ר מדין לסחר לס(כירה מנעה"כ למנוע המלרן יכול ל6חר (הפכירה לפגי )כתחילה 6כלהלוקח,
 לעלמו ל(כרו מידו לה51י16 ר51ה והמקרן מחדירו 3ית התוכר נט: סעי' קעה סי' כתו"ע פסק וכןמ5ר6.
 וקלה. קעט סי' מ"3 ומכי"ט ר5כ סי' Jhr בנימין כש"ת וכ"פ לו. (ומעיןחין
 וכ"כ ה61, ממכר ליומיה ד(כירות כיון מ5ר6 דבר דיגך 3ו די( כסרק"( פסק קיכ ס"ק הסמייע6כל
 הלכה כן פסק ד0ר6"( יעוד  יירפס, כתר  לולינן פליג,  רסרמנ"ס ריעע  עז סי'  מסרחךכציית
 (מהרא"ל סp"D 6 ("ך ועיי ל6, סי' ח"כ 5דק מבפט 3(ס קמט 6ות הגפיי (ס בכנה"ג וכ"כלמעשה.
 כתכ הכ"מ 6כל הו6, ממכר ליומיה (כירות ככה"ג 6מריגן דל6 מ5ר6 דכר זינק בפכירות דליןפסק
 הר6נ"ח כפס (ס ככנה"ג הכיף וכן מסלקו, דהמ5רן ל6חר  החקר  כמכליר להרץ"( הרמ3"סדמודה
 קסד 6ות הגמיי כנה"ג ועי' מ5ר6. כר דין י( ד3(כירות כתכ p"D 6 רל, סי' וכגתה"מ ג6לייקו.ומהרען
61ילך.
 6מר וכ6 מטלטלין כין קרקע כין ל(כרו, 6ו לקנותו ד3ר 6חר המחזיר 6: סעי' רלז סי' ה(וייע פסקב.

 6ל6 מחוסרין וקין  ט3יגיהס הדמים פסקו כשכתר 6ל6 מיירי ל6 זה וכל (ס: ו3רמ"6 רשע. נקרץוקג16
 לקגותו. לכתר מותר אזול יותר ר51ה והקונה ככך ר51ס (המוכר הפסיקה עדיין מחוסרין 6ס 6כלהקנין
 הטיס. מן כתים כשכירות גאול להסיג (ל6 גר(וס דרכינו תרס (הו6 (כת3 מיוי(
 ז כרך יר1(ליס DD~1 ר6ה - הדין נגית הגהוגיס ממגיעה 5ף כללי ט: עמ' י6 כרך ירו(ליס פס"ד עי'ג.
 קעתעמ'
.6oh 63 לכיייד 5ד crכסף ית  %תסיר עלול הדיון מועד (עד וטיען כן"ת, דיגו כעל עם לשון ומכק  

 ה5ד נגד מניעה 6ו עיקול 15 ופוסקיס נקשתו 6ת מקכליס השגי, ה5ד ע"י pf)'a (עקל 6והמביעה,
 טענות לשמוע ומכלי 6חד 5ד במעמד 611ת להיגזק, 16 להפסיד עלו) טהתו3ע גו(6 כ16ת1 לדיון, עדהשני
 הלפטר. ככל קרוב במועד ה5דדיס כין לדיון מועד קביעת כדי תוךנגדיות,

 עזר ככלי מ(מ( ה15 כטד. 6תד 5ד במעמד (ה651 גס מה סופי, פס"ד מהווה 6יגו מניעם 16 עיקול 315.
 s'p'u 16 15 מו5י6 הדין 3ית 6ין לפיכך הדיון.  למועד ער למכק( ומקיס  יפטרימ  לבליע כדי הדיןלכיח
דיונים. 3לי הזמן לם6רכת טרם (0מכק( כמקרה ה15 6ת ומפקיע ה5דדיס, 3ין לדיון מועד קביעת לל6מניעה

 מם(, כה ומלין קנטרנית תביעה (ל כמקרה מניעה 16 עיקול מ15 כת651ה הסגי %ד הפסד למנוע כדיג.
 16 העיקול מ5ו כתי65ה הסגי ה5ד (ל הפסדיס לפרעון (י(מ( כסף מכוס למפקיד המכק(מחוייב
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 מה15. הפסדיס לו נגרמו וסלכן יסוד, ומפוללת קגטרגית היתה טהתכיעה יתברר 6סהמגיעה,
 ה5ו להו65ת ככקסה כי סדין לבית התכפר 6ס דיון: כטרם ה5ו 6ת הדין בית מסיר מסויימים כמקריסד.

 ע) מ1תס הסגי ה5ד 6ס התמזגה; 6ת צטטת כהס ניט נעגין חט1כיס פרטים הדין מכית המבקטהעליס
 יפסוק 6ס לקדמותו סמ5כ 6ת להחזיר מתחייב 16 התכיעס, מכוס 6ת הדין כנית ומסלים בוררותכתב
 מיותריס. הפסדים לו סורס מכיון ה15 6ת להסיר ומבקם הדין, כיהכך
 גס6ר ה15 %ך, מוכן והמכלם 6חר, כבי"ד לדון המני ה5ד מסקם הדין כית ע"י ה5ו ה651ת לצחר 6סה.

 כתוך כי"ר ל16ת1 יפנה סהמכקס כתג6י הסגי, ה5ך הכקם כביה"ד ה5דדיס מגי כין )ויון עדכתוקפו
  צנתן. ס5ו 6ת  פרין ניח מפסיע סנסנעו,  ימיס  onths הצחר לביה"ד פגה )6 המנקם 6ס ספורים.ימיס
 ,ה ם%גין מטוס המגיעה, 16 העיקול 15 טל תוקפו על זה דין ככית לדון ,כותו על המנקם עמד 6ס1.
 לכך. הדין כית נענה כגתכע, דיגו מדיון בעיקר Ob גס כתונע, דיגו ה15 6ת %סיר המנקםה5ד
 S1h h"S5f מגיעה. 16 עיקול 15 לענין גס כי"ר מל תוקף לו ים ה5דדיס עליהם ISs~)t וכליל סל הרככ1.

 מגיעה. 16 עיקול 15 לפסוק כמ לו ולין כיצד, טל תוקף לו 6ין הגתכע הסכמת כלי לעצמו התוסעסכירר

 קעט עמ' ז כרך ירושלים פס"ד עפ"י - מניעה לצוי ההלכהמקור
 דמפסיד כליגע הו6, דרכנן דתקנת6 כתוב: ז"ל הגלון גסס מ65תי וכן ה: סי' פ"ק p"s הרצ"בכתג

 להציל 6דס סחייכ הו6, גמור דין 6ל6 דרכנן לתקגת6 5ריכנ6 דל6 נרעה ולי לכידה. הסכת מסוסנכסיה,
 ח"ג מהרסייך כסו"ת וכתב ד. סי' 15 כלל הרק"ם כש"ת וכ"כ למיענד. זמ5י ט5דקי ככל עוסקו מידעט1ק
 ולוה מ5ה כמ"מ ממ"כ עפ"י ומומחה, מומזק בי"ד רק 16 לעככ רסקי דין כית כל oh כסקלה סדן גחסי'
 הו6 66"כ כזה כח כירד ככל ס6ין הדין, מן תון 6פיל1 הקמת לפי הדין להתוך % ים מהדיין הי"דפ"כ
 לעככ סגי דין כית 6ו דיין סכל הו6 הקמת דמ"מ המהרסיך ומסיק וחסידות, כחכמה prnlnl חמוככי"ד
 לסליל כזי לעככ רם6י 'מיז דיין מגס 73 עמ' כ כרך כפדיה ודייקו ומומחה. מוחזק כ"כ יהיה h)cלע"פ
 6ל6 הדין, מעלס החייב 6ת לחייב הדן כי"ר מעסה ככל קינו העיכוכ במעסה לפי עסקו, מידעסוק
 מגהנט כתכ: 1 סי' מ"כ מ65ג, פייס זכרי וכסוית עוסקו. מיד עסוק להציל מיוחדת הלכה עפ"ימעסה
 דהו. כל טענה על Dh"לעקל
 להציל כדי מיוחדת מהלכה %6 הדין, מעלס החייכ 6ת לחייב הדן כי"ר מעסה ככל 6יט עיכוכ 150וכיון
  %ירור עד כלכה  יתר 5ד  כמעמר גס העסוק להציל - היינ 61ף - הזיין רס6' ע"כ ע1טק1, מידעסוק
 ככיייד.הדין
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