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לזים ממונותולבידוחיוחסין
רבשמתיראיסורים,לפוסלומרבנותו
תיק ממונות מס' -913סז
התובעים :כב' הרביעקביוסףשליט"א ,ואחרים ,צד א'
הנתבע :א'

(מהד' ה שבט)

המשיבים.1 :רדיו "קולחי".2 .מכון פוע"ה

ניוצאהדיון
כב' הרב יעקביוסף שליט"א ,ואחרים ,הגישו תביעה לביתהדין לפסול אתא' מלכהן ברבנות
ולאסורעליו לפסוק הלכות וכן לאסור על השומעים לנהוג כהוראותיו ,משום שהוא עבריין
ומורההיתרבאיסורים .עוד הם מבקשים לאסורעלכלי תקשורתדתיים הנשמעים לדעת תורה
מלהשמיע את פסקיו ,ולאסור על מכון רפואי דתיידוע מלהפנות אליו שאלות .הם מצרפים
מכתבים מגדולי הרבנים האוסרים עליו לפסוק ואוסרים על השומעים לנהוג עפ"י הוראותיו,
ומהם אף שכתבו שהואבנידוי וחרם .כב' הרב יעקביוסף שליט"א מעידשענין זה כברנידון
בפני שלושה דיינים  -שהמעיד היה אחד מהם  -לפני כשנתיים ,בהסכמתו העקרונית של
הנתבע ,ועל אף שהוזמן שלוש פעמים להופיע בפניהם ,לא הופיע ,והדיוניים והעדויות נערכו
שלא בפניו .הם שמעו וחקרו עשרות עדים ומסקנתם היתה שא' פסול מלהורות הלכה ואסור
להשמעלהוראותיו .לפסק זה הצטרפו בחתימתםגדולי הרבנים.
הנתבעלאהופיעלדיון שנקבעבביתהדין,והודיע במכתבלביתהדיןשאינומעוניןלדון בבית
דין זה ,ואם ירצו התובעים יוכלו לתובעו בבית הדין האיזורי או אצל הראשל"צ ,אביו של
התובע .התובעים השיבו שביה"דהאיזורימנועעפ"י חוק מלדון בנושאיםכאלו ,ותביעה דומה
"נתקעה" בביה"דהגדול ,ללאדיון וללא החלטה ,זמן רב מאד ,בגלל חוקזה .הראשל"צ ,אביו
של התובע,אינו יושבבדיני תורהולא בבורריות כבר שניםרבות ,וכבר הורה לנתבע שאסור
לו להורות הלכה ,ולמרות זאת ממשיך בהוראותיו .ע"כ הם מבקשים שביתדין זה ישמע את
העדיםויפסוק הלכהבענין.
התובע מצטט פסקי הלכה מראשונים ואחרונים שבמקרים כמו זה כל אחד מישראליכול לתבוע
את סילוקו של הנתבע ואפשר לדונו שלא בפניו .בין השאר ציטט מדברי המאירי ב"ק קיב ב
שבענין איסורים מקבלין עדים שלא בפני בע"ד ,שזכות הוא לו להפריש מאיסור .ואפילו היה
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ב

נראהלדיין שיש שם צד רמאות לא יקל בדבר .וכ"כ בחידושי הריטב"א קדושין בז ב שכל
ישראלערבין זה לזהומחייבי לאפרושי מאיסוראובעלי דבר תשיבי .וכ"כ בתשב"ץחייבסי'
יט ,ובשו"ת הרשב"שסי' מו בשם הרמב"ן ,ושו"ת הרדב"זסי'ע .ופסקו האחרוניםשבאיסורים
מקבלים עדות שלא בפני בע"ד גם באופן שהנתבע יודע ומכחיש,עי' דברי ריבותסי' ה,
ונובי"ק אבהע"זסי' עב ,ושו"ת רעק"אסי' צט ,ושו"ת הרמ"זסי'יא ,והשיב משה או"חסי' ד,
ופד"ר כרך בעמ'  .18עוד ציטט התובע משו"ת הריטב"אסי' קלאשהדייןיכוללדון בכיוצא בו
בלא מתרעםכי הוא אביהם של ציבור ,וחייב לתקן זה כמו שחייב לתקן מכשולות הדרכים,
בשקלים פ"א מ"א ,וכיוצא בהם שלאיזוקובני אדם .וכ"כ בשו"ת חת"סחויימסי' קעו אותג.

בפני בית הדין הופיעו עדים שהעידו ששאלו את א' שאלות בהלכה בדברעדי בדיקת נשים
והואהתיראותם ,למרות שלאהיה ספקבאיסורם,וכפי שהשיבועל אותםעדיבדיקה עצמם כל
הרבנים הפוסקים האחרים .עוד הם העידו שא' מורה היתר בראיית ווסת של מינקת ,ומחזיק
עצמו כמומחה לטהר דם בימים האחרונים של הווסת ,ועוד ועוד .כמו כן הביאו ציטוטים
ממאמריו המודפסים שלא' המלאיםניוול פהגס.

פסקדין
לאחר שהרב א' הוזמן לדיון ושלח מכתב ולא הופיע ,היות וזה נוגע לכלל ישראל ,שמענו
עדויות שהנ"למתיראיסורי תורהחמוריםשאין צד להתירםח"ו ,ומכשיליהודיםבאיסורים.
על כן אסור לשואלו בהלכה ,ולא לתת לו במה להשמיע את דעותיו ,עד שיופיע בבית הדין
להבהיר את עצמו.
איסורזהמכוון גם ננד המשיבים שנותניםלו במהומפניםאליו שאלות.
( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-מרדכיאייכלר

( )-שמואלחיים דומב

השאלותשעמדולפניביתהדין
א .האםיש תקדימים בספרי הפוסקים להעביר רבעבריין מתפקידו.
ב .האם חובתו שלביתהדין להזדקקלדוןבענין.
ג .האם אפשר לקבלעדים שלאבפניוולדונו שלאבפניו.

ממונות

ג

ד .מי שקבלעליו שיעשה מה שיורהלו רבפלוני ,האם קבלהזומחייבתאותו.
ה .רב שדן במותב תלתא ולאהיהזהבי"ד קבועוגם לאזבל"א ,האםישלודיןדיין בדבר.
ו .נאמנותו שלדייןלהעידעל מה שדנובפניו.
ז .דינו שלבי"דאיזורי לאחר שהבג"ץ אסרעליולדון מחוץלעניניגיטין.
ח .בי"ד שאין בכוחו לכוף את החלטותיו ,האם חייב התובע לדון בפניו לבקשת הנתבע,
כשהתובע מבקשלדון בבי"ד שכןיכוללכוף את החלטותיו.

תשובה
א .ע"ריטכ" 6מכותי
ג 6סכלמיטמינוסוכטוסמינוי ומררם6יןממלקיסקותו ממנס 6ל 6כטענס
ן6יןמורידיםקותו
טעכרעכירס.ועי'מו"ת סרד"ךכיחיח חדרי6ויכסמי טנתמנסלסיותרבודיי
ממטרתוכלזמן מל 6עמס דגרטל6כסוגן.וכממעכירוקותו מחמתעכירסמוכקינוחוזרכמררתו
לעולס,כמו טפמק סמג"6סי'קנגמ"ק מט .ופסקכמו"תחת"מחו"מסי' קםמרבמסעידועליומנתן
מוחדפסולסו6לסיותרככללעדמימוככתטוכסעלזסו6פילו 06יסיסר6וילכך.
יסו6
ב.יפסb~soסתוכעמדברימו"תסריטכ"6סי'b~pמתדייןיכוללדוןככיו65כוכל 6מתרעםכ
6כיססטל5יכור,וחייכלתקןזסכמוטחייכלתקןמכטו~תסדרכיס,כטקליספ"6מ",6וכיו65כססמל6
יזוקוכני6דס.וכ"ככמו"תחת"מתו"ממי'קעו6ותג.
וטללתי 6תמרןסגרי"ם6ליטיכ
(כיוסכטכטתסם"ז) ~ohלסזדקקלתכיעסזו,וסטיבטכיון
מליטאי
מרכנים כדקו 6ת סדכריסוכתבו 'baפסול מלכסן כרב,ר6וי לסזדקקלתכיעסזוולניסור עלכלי
סתקמורתסדתייססנממעיסלדעתתורסמלסממיע6תפסקיומל.'6
ג.גסכוסיפתסכיךסתוכעמדכריר6טוניסו6חרוניסספוסקיסהכעניני6יסוריסדניסומקכליסעדות
יכע"ד,וסכןסורומלכסלמעטםכפד"רכרךכעמ' .18
מל6כפנ
ד .קכלסלקיים מסמיורס רכפלוניכליקנין,קינוbSbדכריסכעלמך,ו6ף  06קבלכקניןסויקנין
דכריסט6ינומועיל.
ה .מותכתלתךסלינובי"דקכועוגסל6זכל"6דינםכמלוטםכודדיסוקיןלמסדיןכי"ר,וכלסמכותם
סי6לכוףסנתכעלבחורלע5מוכי"ר6סל6יכוץלפניסס.
ו.כיוןמי 65ספמק מתחתידו6יןמדייןנקמןעליו bShכעד6חד.ומסטמעידעלעדות טסתקכלס
כפניוכמכתוכדייןככי"דקינוכעדמפיעדh~b,עלסמ5י6ותטסעדותנתקכלסכדיןכפניכי"ר6.כל
 06מעדות נתקכלס כמותכbnSnט6ינסכי"ד ,מס מלחדמסטלומסמעיד עלעדות מנתקכלסכפניו
קינו6ל6עדמפיעד.

ד
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ז .כמו"תמוקלונם6ללהחכסהגלוןרכיכלפון מסההכסןז"5ל,הוכםע"יהגר"6מרמן ,תכרכיה"ד
הגדול,כקוכן"ממפטי6רן" ח" 6עמ'  ,90כתבוז"ל":וכלקוהכי נר6הליפמוט,דכיוןמהרמיוןסל
יהמינויסלה5כורקינו רקעלדעתהממטלהיר"ה,וכןהדיין,
המממלהקינוכללילכלדכר,וכןכודני
6דעת6דהכי קבל רקלדוןכדכריס מהמממלה נתסס כהסרכותb"b ,הו"למוייןכמים6ינוממונה
לרכיםכלל,דודאיהמינויסלול6יכילפרטים6לו"61 ,כהו"לכאילו ממונהלגכ6י 16לחזןכיהכנ"ם
וכיו,65דודאיbSמפנימהוך ממונהלרכיס כפרטזהיקרך ממונה גסכןמחייכלהיזדקק למס,וזה
לדעתיק"ומאיןעליותמוכס.וכסוגים6להמל6ניתןרמותורםיוןלו,כהסכודאידדינוממםכדיןט6ר
כני6דסהחכמיםםל6קבלומינוירכיס,דודאייכוליםלסיממטוכאמור".ע"כ.
וככרפסקביה"דהגדולכיוסי"h"~b6תטנ"סכתיקמנדלנגדח"קחמדואמת,כעניןמעמדווסמכותו
טלכיה"דהאיזוריכטבריהברקטותהרמ"ד6וירכך,טטעןמיםלוסמכותמלבי"דהקבועכעיר (טרם
פורסם,והוכלכפס"דירוטליסכרךזעמ'קפ,)6וז"ל":תכריביה"דהאיזוריhSנתמנוע"י5נםימעיר
6ל6ע"י הרמותהמלטונית,כאסרמינוייסהיהמלכתחילהכדייניסמחס ,ומקומםכעירפלוניתנקבע
כממגרתסיכוןפנימיע"ינםי6ביה"דהגדולוסרהדתותכאמרניתןלהעכירםלעיראתרתככלעתלפי
החלטתמרהדתותונמיךביה"דהגדול(מעיף 19לחוקהדיינים).כנמיכות6לו6יןלראות 6תהדייניס
ןכיקכיעת
כבי"דמלהעיר6ל6כבי"ד מטעס מרמותהמלטונית טמקוסמוסכוכעירמסויימת.יאויי
איזוריהסיפוטאינהנוקטה,וניתנתלמינוי,לל6הסכמתםמלאנמיהעירוגסמלכיה"דעלמו...כיס"ד
כעירסממויימתbSהוקסע"יה6כ"דול6ע"יעמקניהעירh~bע"יהממרדלענינידת,והדייניסמונו
ע"יועדתהמינוייםעפ"יחוקהדייניסכממלילהכפנינמיךהמדינהעלמינויו.כללוכללל6נועדיס1ל6
מתייע5יסעםאנטיהעירוכו"'.ע"כ.
ומאחרמכיס"דס5יזוריסמכותואינהכבי"דמלסעיר6ל6ככי"ד מטעסהרמותהמלטונית,הרימעם
פסיקת כג"ן הטוללת 6ת סמכותו סלביה"דהאיזורי מלדוןכדיני ממונות,דינוכדין 60רכני 6דס
סהכמיססל6קבלומינוירכיס,וכמומפסקהסוקלונטוללסנ"צ.
ח.ככרפסקכעלהאגרותמסהכעניןהעדפתכי"ראיזוריעלפניכי"רפרטילדוןכתפיסהמלכניזוג
טיםכהגסתכיעתמזונות,ממוס"פס"דטלכי"ראיזוריכעניןניתןלאכיפהע"יהרכויות,מם"6כפס"ד
מלבי"דפרטי.הוכלודכריוכקוכןתורהמבע"פכרךכבעמ' קסוז"לכמכתמולהגריםווזנר,עכ"ד
כיה"דהפרטי":הנהכפימהמיודע6נימהמהיק %כ6הלכי"דמלהדר"גל6מ5דממרכת6...כלהי6
י המממלהל 6תזדקק
ממוס ממססי65מכי"דמהכעלחייבלהולבנותיהל6יהיהאפטרלגכותממנוכ
לזה ,ומסמי65מבי"דס6יזורייכפוהולמלםוכו' ,מכזהוודאיים לה רמותלתכועםילך עמהלבי"ד
דתוכללגכותע"י סמממלסוכו"'.ע"כ.
וכ"כ הכ"כ רקוכר כפד"ר כרך  1עמ' 277וז"ל":כמים ~י"רמסויים סמכותחוקיתמיכוללהכריח
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סנתכעלמתדייןכפניוופסקדינוניתןלסו65סלפועל,סרי דברזסמעניקלולעניןזסעדיפותלגפי
כי"רכמקוס6חרמקין %סמכותזו".ע"כ.
וסוףסדיןלענינינו.כיוןמכיוסל6חרפסיקתסכג"ןל6ניתןלאכוף6תפסקיסדיןסניתניסככתיסדין
ס6יזורייס ,ממוסמכתי סממפטוססו65סלפועלמחוייכיםלפסיקתסכג"ןהמוללתסמכותמכתיסדין
ס6יזורייסמלדוןכדיניממונות,ו6ףאומרתעליססלדון כממגרתכתיסדיןס6יזורייסכדיניממונות,
ואילוכתיסדיןט6ינס כמערכתזורם6יסלדוןופמקיססניתניםל6כיפסע"יסרטויות,כודאייםלפס
עדיפותעלפניכתיסדיןס6יזורייס,וסנתכעאינויכוללגרור6תסתוכעלילךאחריולדוןמסכסכר5ונו
לדוןבכיתדיןזסודומיו.
הרב אברהםדובלוין ,אב"ד
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