
 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור משעתווים

 ע"רהוצאת
 -עא pa. 1652' ממונותתיק

 טבת( כב,מהד'

 הדיוןנושא

 אחד צד במעמד מניעה צו ובקש לו, שגורם הנזקים ועל שיר הוצאת על בי את תובע א'הרב
 הדין בית שהיא. צורה ובכל בע"פ ובין בכתב בין א' הרב את להשמיץ ב"כ או ב' עלשיאסור
 א'. הרב את להשמיץ ב"כ או ב' על ואסר הבקשה אתקבל

 מבקש שבי בבי"ד לדון רוצה שאינו א' הרב השיב כך על אחר. בבי"ד לדון שברצונו השיבב'
 מצידו. הנברר בשם נקב ואף בזבל"א, לדון מבקש והוא שנקב, סיבותמשום
 השיב ב' מצידו. הנברר מי שבוע בתוך להודיע ב' שעל ופסק א' הרב בקשת את קבל הדיןבית
 האחר הבי"ד ורק כאן, לדון מוכן שלא מביון הזבל"א בענין לפסוק מוסמך אינו הדיןשבית
 לדון. היכן שיפסוק זה הוא אצלו לדוןשרוצה
 שני בין הדן הגדול לביה"ד ב' ב"כ ששלח א' הרב כנגד השמצה מכתב הדין לבית הציג א'הרב
 בית של המניעה צו את וב"כ ב' הפר שבכך טוען א' הרב כלל. לשם קשור אינו א' שהרבבע"ד
 .הדין

 דיןפסק

 ששלח ההשמצות ע"י הדין בית צו את הפר שב' משום מקום בכל ב' את לתבוע א' להרבמותר
 לדון הדין פסק את מקבל שאינו משום וגם דינא, ציית אינו והוא הגדול, לביה"ד כוחובא

בזבל"א.

 קניג יהושע דוד)-( ווייס יהושע)-( אייכלר מרדכי)-(

www.daat.ac.il  *  דעת - מכללת הרצוג



 ירושלים - דין~סקי1

 לדיוןהשאלות

 מניעה. צוי ליתז בי"ד של הסמכות מקורא.

 לדון. בי"ד באיזה חלוקים הצדדים כששני זבל"א דיןב.
 דינא. ציית אינו כשהבע"ד מקום לכל לפנות היתרג.

ועשובה

 קעח עמי ז כרך ירוסליס פס"ד ר6ה - הדין דכית הגהוגיס המניעה 15י גלליא.

 כסף 6ת להפסיד עלול הדיון מועד סעד וטוען כד"ת, דינו נעל עס %זן ומבקט לבי"ד 5ד כ6 6ס6.
 ה5ד נגד מניעה 16 עיקול 15 ופוסקיס כקסתו 6ת מקכליס הסגי, ה5ד ע"י להינזק סע%ל 16התביעה,
 טענות לסמוע ומכלי 6מד 5ד כמעמד 1(6ת להינזק, 16 להפסיד עלול סהתוכע גו60 כקותו לדיון, עדהסני
 ה6פסר. ככל קרוב כמועד ה5דדיס כין לדיון מועד קביעת כדי תוךנגדיות,

 עזר ככלי מטמר ה15 כלכד. 6תד 5ד כמעמד סה651 גס מה סופי, פס"ד מסווה קינו מגיעה 16 עיקול 15כ.
 6ו עיקול 15 מ51י6 הדין כיח 6ין לפיכך מדיון. למועד עד למכקט וגזקיס הפסדים למנוע כדי הדיןלבית
 גלי Info לה6רכת מרס סהמכק0 כמקרה ה15 6ת ומפקיע ה5דדיס, כין לדיון מועד קביעת לל6מגיעס
דיוגיס.

 ממס, כה וס"ין קגטרגית תביעה סל כמקרה מניעה 16 עיקץ מ5ו (ohlln הסני ל5ד הפסד למגיע כדיג.
 6ו העיקול מ15 כת651ה הסגי ה5ד סל הפ0דיס לפרעון טירמה כסף מכוס להפקיד המכקטמחוייכ
 מס15. הפסדים לו נגרמו וסלכן יסוד, ומסוללת קגטרמת היתה 0התכיעה יתברר ohהמניעם,

 ה5ו לה651ת ככק0ה כי הדין %ית התברר 06 דיון: כסרס ה5ו 6ת הדין פית מתיר מסויימיס כמקריסד.
 על תוחס הסגי ה5ד ob החמוגה; 6ת לסגות כהס טיס כענין מטוכיס סרטים הדין מכית המפקסהעליס
 יפסוק Dh לקדמותו המ5כ 6ת להמ(יר מתתייכ 16 התכיעה, סכוס 6ת הדין פכית ומסלים בוררותכתב
  מיותרים. הפסדיס לו בגורס מכיון ה5ו 6ת להסיר ומכקט הדין, כיתכך
 נסקר ה15 לכך, מוכן וסמכקט 6מר, כבי"ד לדון הסגי ה5ד מכקס הדין כית ע"י ה5ו ה651ת לקמר ehה.

 כתוך כי"ר ל16ת1 יפנה מהמסקס כתניני התגי, ס5ד סכק0 כביה"ד ה5דדיס סני כין לדרן עדכתוקפו
 סגתן. ה5ו 6ת סדין כית מפקיע טנקכעו, ימיס כ6ותס הלתר לכיס"ד פנה % המכקס oh ספורים.ימיס
 זה מלענין מסוס המניעה, 16 העיקול 15 סל תוקפו על (ה דין כנית %ון (כותו על המכקס עמד 6ס1.
 לכך. הדין כית גענה כגתכע, דיגו הןיון כעיקר oh גס כתובע, דיט ה5ו 6ת להסיר המכקטה5ד
 זכלי'bsh 6 מגיעה. 6ו עיקול 15  לענין גס בי"ד טל תוקף % י0 ה5דדיס עליהם סקכלו (כל'6 סל הרכבז.

 מגיעה. 6ו עיקול 15 לפסוק כת % לין בי"ד, טל תוקף % 6ין סגתכע הסכמת כלי לעלמו התובעסכירר

 קעט עמ' ז כרך ירושלים פס"ד עפ"י - מניעה לצוי ההלכהמקור
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 גממנות

 דמפסיד כסיג( הו6, דרכגן דתקנת6 כתוב: 1"ל הגלון כמס מ65תי וכן ה: סי' פ"ק כ"ק הרעםגתכ
 )ה5י) 6דס סחייכ הוט, גמור דין ח)6 דרכגן )תקגת6 5ריכגח דל6 גרטה עי הכידה. הסכת מסוסנכסים,
 ת"ג מהרם"ך כסוית וכתב ד. סי' 5ז כלל הרעם כטו'ית וכ"כ למיעכד. דמ5י ט5דקי ככל עוסקו מידעסוק
 ולוה מלה כמ"מ ממ"כ עפ"י ומוממס, מוחזק בי"ד רק 6ו לעכם רסקי דין כית כל 6ס כם6לה סדן נחסי'
 הו6 66"כ כזה כמ כי"ד ככל ם6ין הדין, מן תון tS'Dh הקמת לפי הדין לחתוך לו ים מהדיין ה"דפ"כ
 לעככ סגי דין כית 6ו דיין סכל ה61 הקמת דמ"מ המהרסיך ומסיק ומסידות, כחכמה ומוחזק ממוככי"ד
 )ה5י) כד' 51PS 607' 'מיז דיין טגס 73 עמ' כ כרך כפד"ר tp"Tt ומומחה. מ1מזק כ"כ 'היה ם)6לע"פ
 6ל6 הדין, מעלס החייכ 6ת לתייכ הדן כי"ד מעטה ככל 6יגו העיכוב ממעסה לפי עסקו, מידעסוק
ocpnמנהגנו כתב: 1 סי' מ"כ מ65גז חיים דגרי וכסודת עוסקו. מיד עסוק להליל מיוחדת הלכה עפ"י 
 דהו. כל טענה על eb"לעקל
 להוזיל כדי מיומדת olbon 6ל6 הדין, מעלס התייכ 6ת לחייב הדן כירד מעטה ככל 6יגו עיכוב 150וכיון
 )בירור עד כלכד, 6מד 5ד כמעמד גס העמוק להקי) - חיים ו6ף - הדיין רם6י ע"כ עוסקו, מידעסוק
 ככי"ד.הדין
 סמם'יכ ה 6ות סו סי' סנהדרין h"lfno ממ"כ טז עמ' ט וכרך קעכ עמ' 1 כרך ירוסליס פמ"ן עי'ב.

 61ין סמקה, סכירר מקותו קטן סו6 ויפילו העיר כקותה 6חר כי"ד לברור יכול דסלוה A"nDO כססהטור
 פסק וכן ע"כ. h"Sst, לתבוע המקה יכול ודקי Ssb זכל"6, תוכע המלוה 6ין 06 ר"ל לכופו, יכולהמלוה
 61ין כזכל"6 דוקק טר51ה לזמר יכול דין כעל סכל ופמוט צרור ג: סי' מ"כ תו"מ מטה לגרותכסוית
 % כעיר קכועיס דייגים ד6ס הרמ"א דכתכ וה6 מוממה. סהו6 6ף זכל"6 נל6 לבי"ד סילך %ופויכולין
 עכ"ד הרד ט6ף מהעיר, מתמנים כהיו בעיירות רק זה היה נורר, נזה %6 לפגיהם אדון ל6 לומריכול
1~SSוכפרט מהעיר, סנתמט קכועיס דייגיס ליכ6 יערק כג61 6כל סקכלוהו. מעתר 1%פ1 יכול היה נמי 
 מהם 6תד כסר51ה ולכן מכעיר, הרכגיס מכל מינוי 6ף סליכן רכגיס סל וחכורות אגודות עודס6יכ6
 )בחר כפגינו, סהיכ6 6חר נתיק ()'ט"ב קראן הגר"נ וכ"כ עייכ. דוקא. כזג)"6 )ילך מ1כרחיןנזנל"6
 הגרגייק כתכ 6, כג כסנהדרין הגמ' עפ"י כ,כל"6 לדון לתבוע התובע סל מזכותו המ,ו"6 דכרי 6תמהכיף
 ו"מייכיס דיגיסיי כתי עוד יס ירוסליס סכעיה"ק ספק "6ין וכי 1כ1"י, מומלטת תה6 ל6 התורה "61תכי
 ע"כ. בורר". הו6 מי 6ת להודיע t)tnepst כזכלי'6,"דון
 כד מיום סליטי'6 6ליסיכ הגריים מרן ויכלחטיי6 זחל, ז'ולטי וסגרכ"5 הד6יי6 הגר"ע מ6ת כפס"ד6מגס
 כעיר, 6חר קבוע כי"ד ככל להתדיין ממוכן תוכע כענין פורסם( )טרם כגי102 מס' כתיק תסכ"כמנ"א
 דוקא לדון ר51ה והנתבע עמו, סהיו מסיכות כפניו לדון הנתבע סמכקס מבי"ד מון כזכל"61,6פילו
 ~זן סל6 זכות לנתנע ואין נזכל"6, לדון לדרוס זכותו סג"ל המזו"6 דכרי סלפי התובע וטען כי"ד,כ"1ת1
 - ר51ה 6גי פלוני %ינד לומר הגתכע סל דזכותו מסוכר הסמ"ג לדעת "והגה הדין: כפסק נכתכ מס,עמו

 ד6ף גרנה, הו6, מכמר הבי"ד כפגי לדון ולהכרימו לכופו התוכע כידי 61ין - 6חת כעירכ(סגיהס
 הדייגיס וגס להס 5ייתין הכע"ד וזכלי'6, טזכל"6 ממתוך 6תד לו יצרור 6מד סכל הי6 והימר הטובמהדרך
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 ירושלים - דיןפסקיד

 יתרווה % וסגתכע הכמקרה מ65נו bS מ"מ יג(, סי' הרמיך ולמון סכרר קותו כ,כות מהפך 6תדכל
 דיין %רור מעריס הגתכע 6ס סם: כרמ"6 ועיי 6גי. ר51ה סי6מר עד כסוטים סיכפוהו 6תד, לולברור
 סהו6 סלופן 61ייכ סלוסה, סל כבי"ד לדוגו הי6 דהכפיה היינו ג'. בפגי %זן קותו כופין הגון...סריגו
 )6 וכל"י כפני  ליתרייו יטירכ כנס  ככךי h'o  וכותו ספמתג רטט ילפי  otttDn, גי"י כפגי להתדייןרוקה
 טל הדין וכעלס התונע. לו מכתר הדין לבית הדיון 6ת ומעכיריס 16ת1, 1ק1גסיס זכותו כמפסידמ65ג1
 להפך % ים מהדיין סטועין הדעת חסרי "על ככרוכי6 5עק דסגהדרין כפ"ג הרסיס דהגה גרטהזכל"6
 לDh 6 לזכות סנרך למ615 לו חלילה עלמו הדיין כדין... ל6 6סר וכוי כמקומו ועומד סכירר קותוכזכות
 61"כ דייגיס דיני כל לפס ים סהכורריס ט6עייפ ד 6ות יג סי' כערוה"ט ועיי נרור...י'. דין לוסירקה
 מ5יע 6מד סכל נסה ככר nrrn תכירו, כעייד כל6 סלו בורר לפגי טענותיו להניע כע"ד לכללסור

 סני עליהס קבלו כקילו הוה הו6 כן והמנהג כן עוטים ה5דדיס מסגי וכיון ס%, הכגרר לפניטענותיו
 סומע 6תד סכל סנוהגיס מה לפי זכל"6 העגין יrrr1DS1 651 ע"כ. ליסור. כזה 61ין זה 16פן עלה5דדיס
 כעיקר י651 מהדין נמ65 הרי בו, סכחר ה5ד 6ת ל,כות כמעונין לענין ונכנס חצירו כפגי סל6 ה5דטענות
 רקה  יסתוכע סינטה לפגי )התדיין ר51ה הגתכע otcn ohr הרי וזה כיגיהס, המכריע הסלימיע"י

 6ין ו6ייכ התוצע, מכתר הדיין לפני להופיע הגתכע 6ת לכוף ספסר 6י לכו"ע fb כי 6תד, כפגילהתדיין
 רק הי6 נזנל"6 לדון התוכע ס,כות סם והסיקו סלוסה. סל כיצד פגי על כקמור המנהג לפי זכל"6להעדיף

ebכלל. זה כפגי סל6 זה ה5דדיס 6ת טומעיס סטין דין בית וכמו סדין כעיקר סידוגו לסעמידס יכול 
ע"כ.
 לתובעו מותר דיגל 5יית ס6יט דמי בו סי' הקדסיס כסף עפייי ט, עמ' ג כרך ירוסליס פס"ד עי'ג.

נדיגיהס.

 ווייס.יהושע

כ

 לדיוןשרת

 בזבל"א. מכריע שלישי דיין בחירתא.

 בזה"ז. זבל"אב.
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המחוות

תשובה

 3וררין הדיינין ממגי לעלמו דיין בורר 6חד "כל b"Ssl סכנידון טו ס"ק יג סי' מו"מ היטכ כ6ר עי'א.
 הסלימי, הדיין 6ת לכמור הדייגין דעת ם5ריכין פליגי ל6 דכוייע 6 בג סנהדרין ועי' המלימי, הדיין6ת
 הכע"ד התגה 06 מס כפתים ועי' קריך. hb כע"ד מדעת כמכמיס וקיי"ל העיגן דיגין כעלי דעת פליגיכי
 הסלימי. למינוי יסכימו גסססס

 טלימי להס יתנו העיר מנהיגי מלימי להם לברור עימס להטוות יכולים 6יגס ob 11"ל: כתב מסוכרמה
 ע"כ. לפגיהם. לדון הנתבע ויכרימו ג' לפני usino ילך מגהיגיס 6ין061
 מעיר. מנסיני סנסרייס סם מי לבררוים
 מדבריו מ3ו6ר ע"כ. כ. כסי' כמיש מומחה כמקוס מהם עיר למנהיגי וה"ה ד 6ות oc הגרב 3י16רועיי

 כילד מהממוס העיר טובי 6ו הדור גדול סדוקך כתוב ומס כ, כסי' מגקכע מה לפי הס העירממנהיגי
 דר"ל נרבה דין כיח המתמר מכתם מה לפי והל: סס וכממ"ע כ1ה"ז, כפילו יתר סמכויות יםעליסס
 ע"כ. עליהם. לכיייד 35ורמהממוס

 העיר. מנהיגי כמקוס לפעול סלנו דין לכתי יתר סמכויות 6ין כי"ד למנות סעיר טוכי מקין כ1מגינולכן
 6ס )וכ"מ הדין כתי ומגסג המDP 6"11"' זה 6ת לכקם מזכותו כ1נל"6 לדון מבקם תובע מל כנידוןלכן

 ועי' לעסות. גיתן מה סליתי דיין לכרור ע5מס 6ת להסוות יכוליס הכורריס וקין זכלי'6(, כק(הגתכע
 עינוי לידי הדור יכה הטליסי דיין נמיגוי גס להמליט לגתנע ניתן ohc השח נסס כ ס"ק יג סי'נפת"ס
 הכע"ד %1 שיליתי  מריין  בוררים  סהדייניס קבענו מככר ו6ף לעולס. קותו ידמה סהנת3ע לתובעהדין
 ילך מנהיגיס Vh ס6ס הרמש סמכי6 והעלה ם~. הבורר עס קנוני6 יעסה הכע"ד כקלות 6פסרעכס
 ויבטל כותר מהוך כיין רוקה טהו6 יגיד סהגת3ע יועיל, ל6 לפגיהס לדון הנתבע ויכופו ג' לפגיהתובע
 מהתודע. זכל"6זכות

 מסני כגחר5ות לי 6מר תסעיף כסלו כג כיוס סליט"6 6לימיכ הגריים מרן לפגי סדכריסכסה5עתי
 5ריכיס דעתם 6ת להסוות יכוליס ל6 ו6ס המלימי הדיין 6ת למגות 5ריכיס הכע"ד ע"י מגכחרוהדייגיס
 מלים'. ~יין יסכימו סהדייגיס עד 6חריס כורריס למגותהכע"ד
 oh ורק 6ך 1כל"6 ~קם יכוליס מה5דדיס תפעה טכת כב כיוס סליט"6 6ליסיכ הגרייט ממרן טמעתיב.

 ערוך עפ"י היום טגהוג כפי זכל"eb~h 6 כ, סי' פורר זה ריס הרסיס ועפיי כתו"ע (hlo 1blsnהזכל"6
 ועוד. כיהודה הנ"ל להמלטם לה5טרף הנני 51כן יג, סי' כסו"ע סכתם מה ככלל 6יגוהסלמן

 אייזנשטיין.נחום
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