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 הדיוןניוצא

 ברבנות מלכהן א' את לפסול הדין לבית תביעה הגישו ואחרים, שליט"א, יוסף יעקב הרבכב'
 עבריין שהוא משום כהוראותיו, לנהוג  השומעים על לאסור וכן הלכות לפסוק עליוולאסור
 תורה לדעת הנשמעים דתיים תקשורת כלי על לאסור מבקשים הם עוד באיסורים. היתרומורה

 מצרפים הם שאלות. אליו מלהפנות ידוע דתי רפואי מכון על ולאסור פסקיו, אתמלהשמיע
 הוראותיו, עפ"י לנהוג השומעים על ואוסרים לפסוק עליו האוסרים הרבנים מגדולימכתבים
 נידון כבר זה שענין מעיד שליט"א יוסף יעקב הרב כב' וחרם. בנידוי שהוא שכתבו אףומהם
 של העקרונית בהסכמתו כשנתיים, לפני - מהם אחד היה שהמעיד - דיינים שלושהבפני

 נערכו והעדויות והדיוניים הופיע, לא בפניהם, להופיע פעמים  שלוש שהוזמן אף ועלהנתבע,
 ואסור הלכה מלהורות פסול שא' היתה ומסקנתם עדים עשרות וחקרו שמעו הם בפניו.שלא

 הרבנים. גדולי בחתימתם הצטרפו זה לפסק להוראותיו.להשמע
 בבית לדון מעונין שאינו הדין לבית במכתב והודיע הדין, בבית שנקבע לדיון  הופיע לאהנתבע
 של אביו הראשל"צ, אצל או האיזורי הדין בבית לתובעו יוכלו התובעים ירצו ואם זה,דין

 דומה ותביעה כאלו,  בנושאים מלדון חוק עפ"י מנוע האיזורי שביה"ד השיבו התובעיםהתובע.
 אביו הראשל"צ, זה. חוק בגלל מאד, רב זמן החלטה, וללא דיון ללא הגדול, בביה"ד"נתקעה"

 שאסור לנתבע הורה וכבר רבות, שנים כבר בבורריות ולא תורה בדיני יושב אינו התובע,של
 את ישמע זה דין שבית מבקשים הם ע"כ בהוראותיו. ממשיך זאת ולמרות הלכה, להורותלו

 בענין. הלכה ויפסוקהעדים
 לתבוע יכול מישראל אחד כל זה כמו שבמקרים ואחרונים מראשונים הלכה פסקי מצטטהתובע

 ב קיב ב"ק המאירי מדברי ציטט השאר בין בפניו. שלא לדונו ואפשר הנתבע של סילוקואת
 היה ואפילו מאיסור. להפריש לו הוא שזכות בע"ד, בפני שלא עדים מקבלין איסוריםשבענין



 ירושלים - דיןפסקיב

  שכל ב בז קדושין הריטב"א בחידושי וכ"כ בדבר. יקל לא רמאות צד שם שיש לדייןנראה
 סי' חייב בתשב"ץ וכ"כ תשיבי. דבר ובעלי מאיסורא לאפרושי ומחייבי לזה זה ערביןישראל
 שבאיסורים האחרונים ופסקו ע. סי' הרדב"ז ושו"ת הרמב"ן, בשם מו סי' הרשב"ש ובשו"תיט,

 ה, סי' ריבות דברי עי' ומכחיש, יודע שהנתבע באופן גם בע"ד בפני שלא עדותמקבלים
 ד, סי' או"ח משה והשיב יא, סי' הרמ"ז ושו"ת צט, סי' רעק"א ושו"ת עב, סי' אבהע"זונובי"ק
 בו בכיוצא לדון יכול שהדיין קלא סי' הריטב"א משו"ת התובע ציטט עוד . 18 עמ' ב כרךופד"ר
 הדרכים, מכשולות לתקן שחייב כמו זה לתקן וחייב ציבור,  של אביהם הוא כי מתרעםבלא

 ג. אות קעו סי' חויימ חת"ס בשו"ת וכ"כ אדם. בני יזוקו שלא בהם וכיוצא מ"א, פ"אבשקלים

 נשים בדיקת עדי בדבר בהלכה שאלות א' את ששאלו שהעידו עדים הופיעו הדין ביתבפני
 כל עצמם בדיקה עדי אותם על שהשיבו וכפי באיסורם, ספק היה שלא למרות אותם, התירוהוא

 ומחזיק מינקת, של ווסת בראיית היתר מורה שא' העידו הם עוד האחרים. הפוסקיםהרבנים
 ציטוטים הביאו כן כמו ועוד. ועוד הווסת, של האחרונים בימים דם לטהר כמומחהעצמו

 גס. פה ניוול המלאים א' של המודפסיםממאמריו

 דיןפסק

 שמענו ישראל, לכלל נוגע וזה היות הופיע, ולא מכתב  ושלח לדיון הוזמן א' שהרבלאחר
 באיסורים. יהודים ומכשיל ח"ו, להתירם צד שאין חמורים תורה איסורי מתיר שהנ"לעדויות
 הדין בבית שיופיע עד דעותיו, את  להשמיע במה לו לתת ולא בהלכה, לשואלו אסור כןעל

 עצמו. אתלהבהיר
 שאלות. אליו ומפנים במה לו שנותנים המשיבים ננד גם מכוון זהאיסור

 דומב חיים שמואל)-( אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 הדין בית לפני שעמדוהשאלות

 מתפקידו. עבריין רב להעביר הפוסקים בספרי תקדימים יש האםא.

 בענין. לדון להזדקק הדין בית של חובתו האםב.
 בפניו.  שלא ולדונו בפניו שלא עדים לקבל אפשר האםג.



גממונות

 אותו. מחייבת זו קבלה האם פלוני, רב לו שיורה מה שיעשה עליו שקבל מיד.

 בדבר. דיין דין לו יש האם זבל"א, לא וגם קבוע בי"ד זה היה ולא תלתא במותב שדן רבה.

 בפניו. שדנו מה על להעיד דיין של נאמנותוו.

 גיטין. לעניני מחוץ לדון עליו אסר שהבג"ץ לאחר איזורי בי"ד של דינוז.
 הנתבע, לבקשת בפניו לדון התובע חייב האם החלטותיו, את לכוף בכוחו שאין בי"דח.

 החלטותיו. את לכוף יכול שכן בבי"ד לדון מבקשכשהתובע

תשובה

 כטענס 6ל6 ממנס קותו ממלקיס 6ין ומררם מינוי כטוס טמינוסו מי סכל 6 יג מכות ריטכ"6 ע"א.
 קותו מורידים 6ין ודיין רב לסיות טנתמנס סמי ויכ י6 חדר יח כיח סרד"ך מו"ת ועי' עכירס.טעכר
 כמררתו חוזר קינו מוכ עכירס מחמת קותו וכממעכירו כסוגן. טל6 דגר עמס מל6 זמן כלממטרתו
 מנתן עליו מסעידו מרב קם סי' חו"מ חת"מ כמו"ת ופסק מט. מ"ק קנג סי' סמג"6 טפמק כמולעולס,
 לכך. ר6וי יסיס 06 ו6פילו זס על כתטוכס מימוכ עד כלל רכ לסיות סו6 פסולמוחד
 סו6 כי מתרעם כל6 כו ככיו65 לדון יכול מתדיין b~p סי' סריטכ"6 מו"ת מדברי סתוכע b~so יפסב.

 מל6 כסס וכיו65 מ"6, פ"6 כטקליס סדרכיס, מכטו~ת לתקן טחייכ כמו זס לתקן וחייכ 5יכור, טל6כיסס
 ג. 6ות קעו מי' תו"מ חת"מ כמו"ת וכ"כ 6דס. כנייזוקו

 טכיון וסטיב זו, לתכיעס לסזדקק ~oh תסם"ז( טכט כ )כיוס מליטאי 6ליטיכ סגרי"ם מרן 6תוטללתי
 כלי על ולניסור זו לתכיעס לסזדקק ר6וי כרב, מלכסן פסול ba' וכתבו סדכריס 6ת כדקומרכנים
 6'. מל פסקיו 6ת מלסממיע תורס לדעת סנממעיס סדתייססתקמורת

 עדות ומקכליס דניס 6יסוריס הכעניני ספוסקיס ו6חרוניס ר6טוניס מדכרי סתוכע סכיך יפת כוס גסג.
 18. עמ' כ כרך כפד"ר למעטם מלכס סורו וסכן כע"ד, כפנימל6

 קנין סוי כקנין קבל 06 ו6ף כעלמך, דכריס bSb קינו קנין, כלי פלוני רכ מיורס מס לקיים קכלסד.
 מועיל. ט6ינודכריס
 סמכותם וכל כי"ר, דין למס וקין כודדיס כמלוטם דינם זכל"6 ל6 וגס קכוע בי"ד סלינו תלתך מותכה.
 לפניסס. יכוץ ל6 6ס כי"ר לע5מו לבחור סנתכע לכוףסי6
 טסתקכלס עדות על טמעיד ומס 6חד. כעד bSh עליו נקמן מדיין 6ין ידו מתחת ספמק מי65 כיוןו.

 6כל כי"ר. כפני כדין נתקכלס טסעדות סמ5י6ות על h~b עד, מפי כעד קינו ככי"ד כדיין כמכתוכפניו
 כפניו מנתקכלס עדות על מעיד מסטלומס מלחד מס כי"ד, ט6ינס bnSn כמותכ נתקכלס מעדות06
 עד. מפי עד 6ל6קינו



 ירושלים - דיןפסקיד

 כיה"ד תכר מרמן, הגר"6 ע"י הוכם ז5"ל, הכסן מסה כלפון רכי הגלון להחכס ונם6ל מוקל כמו"תז.
 סל מהרמיון דכיון פמוט, לי נר6ה הכי "וכלקו וז"ל: כתב 90, עמ' ח"6 6רן" "ממפטי כקוכןהגדול,
 הדיין, וכן יר"ה, הממטלה דעת על רק קינו ה5כור סל המינוי כודניי וכן דכר, לכל כללי קינוהמממלה
 ממונה ם6ינו כמי מויין הו"ל b"b רכות, כהס נתסס מהמממלה כדכריס לדון רק קבל דהכי6דעת6
 כיהכנ"ם לחזן 16 לגכ6י ממונה כאילו הו"ל 61"כ 6לו, פרטים יכיל ל6 סלו המינוי דודאי כלל,לרכים
 וזה למס, להיזדקק מחייכ כן גס ממונה יקרך זה כפרט לרכיס ממונה מהוך מפני bS דודאיוכיו65,
 ט6ר כדין ממם דדינו כודאי כהס לו, ורםיון רמות ניתן מל6 6לה וכסוגים תמוכס. עליו מאין ק"ולדעתי
 ע"כ. וכאמור". לסיממט יכולים דודאי רכיס, מינוי קבלו םל6 החכמים 6דסכני
 וסמכותו מעמדו כענין ואמת, חמד ח"ק נגד מנדל כתיק תטנ"ס h"~b י"6 כיוס הגדול ביה"ד פסקוככר
 )טרם כעיר הקבוע בי"ד מל סמכות לו מים טטען 6וירכך, הרמ"ד ברקטות כטבריה האיזורי כיה"דטל

 מעיר 5נםי ע"י נתמנו hS האיזורי ביה"ד "תכרי וז"ל: קפ6(, עמ' ז כרך ירוטליס כפס"ד והוכלפורסם,
 נקבע פלונית כעיר ומקומם מחס, כדייניס מלכתחילה היה מינוייס כאסר המלטונית, הרמות ע"י6ל6

 לפי עת ככל אתרת לעיר להעכירם ניתן כאמר הדתות וסר הגדול ביה"ד נםי6 ע"י פנימי סיכוןכממגרת
 הדייניס 6ת לראות 6ין 6לו כנמיכות הדיינים(. לחוק 19 )מעיף הגדול ביה"ד ונמיך הדתות מרהחלטת
 קכיעת כי יאויין מסויימת. כעיר מוסכו טמקוס המלטונית מרמות מטעס כבי"ד 6ל6 העיר מלכבי"ד
 כיס"ד עלמו... כיה"ד מל וגס העיר אנמי מל הסכמתם לל6 למינוי, וניתנת נוקטה, אינה הסיפוטאיזורי
 מונו והדייניס דת, לעניני הממרד ע"י h~b העיר עמקני ע"י ול6 ה6כ"ד ע"י הוקס bS סממויימתכעיר
 1ל6 נועדיס ל6 וכלל כלל מינויו. על המדינה נמיך כפני כממלילה הדייניס חוק עפ"י המינויים ועדתע"י

 ע"כ. וכו"'. העיר אנטי עםמתייע5יס
 מעם הרי המלטונית, הרמות מטעס ככי"ד 6ל6 סעיר מל כבי"ד אינה סמכותו ס5יזורי מכיס"דומאחר
 6דס כני 60ר כדין דינו ממונות, כדיני מלדון האיזורי ביה"ד סל סמכותו 6ת הטוללת כג"ןפסיקת
 סנ"צ. ונטולל הסוקל מפסק וכמו רכיס, מינוי קבלו סל6סהכמיס

 זוג כני מל כתפיסה לדון פרטי כי"ר פני על איזורי כי"ר העדפת כענין מסה האגרות כעל פסק ככרח.
 פס"ד מם6"כ הרכויות, ע"י לאכיפה ניתן כענין איזורי כי"ר טל "פס"ד ממוס מזונות, תכיעת גס כהטים
 עכ"ד ווזנר, להגרים כמכתמו וז"ל קס עמ' כב כרך מבע"פ תורה כקוכן דכריו הוכלו פרטי. בי"דמל

 הי6 6כל ממרכת... מ5ד ל6 הדר"ג מל לכי"ד כ6ה % מהיק מה 6ני מיודע מה כפי "הנה הפרטי:כיה"ד
 תזדקק ל6 המממלה כי ממנו לגכות אפטר יהיה ל6 ולבנותיה לה חייב מהכעל מכי"ד סי65 ממסממוס
 לבי"ד עמה םילך לתכוע רמות לה ים וודאי מכזה וכו', למלם יכפוהו ס6יזורי מבי"ד מי65 ומסלזה,
 ע"כ. וכו"'. סמממלס ע"י לגכותדתוכל
 להכריח מיכול חוקית סמכות מסויים ~י"ר "כמים וז"ל: 277 עמ' 1 כרך כפד"ר רקוכר הכ"כוכ"כ



הממונות

 לגפי עדיפות זס לענין לו מעניק זס דבר סרי לפועל, לסו65ס ניתן דינו ופסק כפניו למתדייןסנתכע
 ע"כ. זו". סמכות % מקין 6חר כמקוסכי"ר
 סדין ככתי סניתניס סדין פסקי 6ת לאכוף ניתן ל6 סכג"ן פסיקת ל6חר מכיוס כיון לענינינו. סדיןוסוף

 סדין מכתי סמכות המוללת סכג"ן לפסיקת מחוייכים לפועל וססו65ס סממפט מכתי ממוסס6יזורייס,
 ממונות, כדיני ס6יזורייס סדין כתי כממגרת לדון עליסס אומרת ו6ף ממונות, כדיני מלדוןס6יזורייס
 לפס ים כודאי סרטויות, ע"י ל6כיפס ניתנים ופמקיסס לדון רם6יס זו כמערכת ט6ינס סדין כתיואילו

 כסכר5ונו מס לדון אחריו לילך סתוכע 6ת לגרור יכול אינו וסנתכע ס6יזורייס, סדין כתי פני עלעדיפות
 ודומיו. זס דין בכיתלדון

 אב"ד לוין, דוב אברהםהרב
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 ורוח יהדות לימודיאתר
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