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 הדיוןנושא

 על ערבים, שני עוד עם - ללוה הערבות את שחתם שמה טוען המלוה, ע"י שנתבע ללוהערב
 לו האמין וגם דירה, קניית לצורך זה לכסף שזקוק ללוה שהאמין משום זה היה - 8.000% שלסך

 בהלואה השתמש לא כלל שהלוה לו התברר לאחרונה אך לפרוע, מהיכן לו ויהיהשמשתכר

 הדבר את יודע היה ואילו דולר, אלפי מאות כמה של ראוותני לבזבוז אלא דירה קנייתלצורך

 עד שנים כמה במשך ולפרוע ללוות נהג שהלוה מודה הערב הערבות. על לו חותם היהלא
 סי' חו"מ יוסף מטה שו"ת על מסתמך הערב ערבויות. הרבה עוד על לו חתם עצמו והואשנפל,

 הרמ"א שאף טוען הוא עוד נפשיה. שעבד לא דהכי אדעתא דודאי ז מייק קכט סי'  שייך עפיייג

 ערבות, מתחייב היה לא דהכי שאדעתא אדם כל ובלב בלבו אומדנא שאם כתב לג סי'בשו"ת
 ה(. אות פ"ר כח סי' חויימ עוזיאל במשפטי גם כתב הזו הערב גוכסברת חייבאינו

 הערב חייב וע"כ הערב, חתימת על ההלואה במתן והסתמך הלוה את הכיר שלא טועןהמלוה
 אחרת. ערבותככל

 דיןפסק

 מתקבלת. התביעהטענת
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 סתחייכ. ל6 כן דעת העל לטעון סערם יכול oh ס6תרוניס הנחלקו עב עמ' ט כרר ירוסליס



 ירושלים - דיןפסקיב

 וסקס ר15ותני, כזכוז לכורך ול5 דירס רכיסת לכורך סיתס ססתחייכותו הערב יוכיח 5ס סרקועיי"ם
 כל 5ין מערכות מככתכ מכיון 6ך מסתחייכותו, ייפטר 6ז כי דירס, לקניית ול5 לכזכוז ככסףהסתמם
 סתהייכ, ל6 כן דעת טעל דמוכח 6ומדנ5 טנ6מר כדי ססלו6ס כורך ל5יזס דעת גילוי סיס ל6 וגסתנקי,
 מו"ת )ועי' עומד כמקומו חיוכו כטענתו 'יוכימ ל6 ו5ס כטחתם, מכוונה סיחה מס למוכיח הערכעל

 כריכות מו"ת ו; סי' הו"מ ח"ג ממס דבר מו"ת ג; 5ות הגנחי קכט סי' ככנה"ג ~bsl ככ, סי' מייקמעטם
 יד מי' חו"מ ומטפט ~דקה טו"ת bD; ומי' לד סי' תו"מ ילהק 5סל מו"ת ע"5ן; קמו )דף קח סי' חו"ממיס
 "טמרו מי"ג; פכ"ס וליס מלוס הרמכ"ס על ימחק 5סל ד; סי' חו"מ ח"כ יוסף מטס סו"ת קפכ(;)עמ'
 וועוד(. מעי' קל5 מ" וכסגר"5 ט"ו עפ"י ת מי'מטפט"

 לוין דובאברהם

ב

 נפסק מכירו וקני סלוסו כדין סל6 ימלס, מסוק מכירו וקני סלוסו לדין ערב לדמות לפטר 6יךלכ6ורס
 ע"פ לערכות דמי ל5 זס כותכ 1 ס"ק קכט מי' סממ"ע וכערב פטור, לסלס יכול טל6 קרס כן לחריד5ס
 טכערכ מפורט טכותכ סמהרי"ו 6ת טמכי5ר"מ

 5פי~
 זס מזיק דין ל6 זס חייכ, כן לחרי מתקלל

 ימלס. ל5 מלוס כ5ס לבלסמתחייכות
 כלבו מיה כ6ס 6כל כקונם. עלמו טפוטר מזיק ול6 סתחייכות זס מבנס, מס ידע כל5 כ5ן גסלכ5ורס
 לפוטרו. 6פסר קולי סתחייכ ל6 כן מנת כעל 5דס כלוכלב

 אייכלר.מרדכי

ג

 לי ומס פיו, על סוויץ דס6 טסני, מעות מתן דכעת לדון ים כן, ו6ס סערכ, דברי נכונים ס5ס לבררים
 וככלל לוס. דליכ5 מגס דחייכ סוקל כעד טנתערכ סרטכ"6 מטו"ת ח סעי' קכט כסי' רמ"ח ועי'כטעותו,
 מוכח, דוה ת"ל ו5פילו כוס. מכוס על לו מתחייב סיס מל5 דמוכח 6ומדנ5 נקרץ מה לכ5ר מ6דקבס
 סמנסג ~oh י"ל ועוד מעות. ממתן כמעת טוס וכן כזפ, מספק כלל יודע hS דסמלוס כזלופן פמוטקינו
 טסיס לטעון יוכל ו% דמלכות6 ודינך המנהג דעת על תתם 5"כ צופן, ככל מתוייכ מזה דמלכות5ודינך
 דממך נועוד ממם כלוס סו6 דס6 6ומדנ6 מסני דל6 מסתכר יותר ד5ז קכלן, נערב ונפרטכטעות,
 לפטור יכול סערכ דלין ג 5ות סגכ"י קכט סי' כנס"ג ועי' סמתנס[. לח"כ רק כמדר מיה סלוקהכמעת
 סי' ח1"מ מלמה כרס טו"ת עי' 5ך מתחייכ. סייתי ל6 ללוס נכסים טלין יודע הייתי לו כטענת עלמו6ת
 סמ6 5ך לחייכו. 5ין פלוגתך דכמקוס וי"ל דפטור, לו טלין ונתברר נכמיס לו סים לערב מצמר כלוסכז

 תת"י. מספר וצין כממפט, כעיונים וכן 1 סי' 5ריס פני ועי' חייכ. לכו"ע קכלןכערכ



גממונות

 גרוסמן.שמשון
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 כמכו6ר ממם 6לו כדכריו 6ין כודויי וכו' טטוען ומס וז"ל: 6 סי' סוף חו"מ מ"6 ומ65נז( חיים דבריעי'
 5 סי' 6כסע"ז כת"מ ומכיניו מסרי"ו כתמוכות כמכו6ר 6ומדנ6 כתר וחיוב כסודקת 6זלינן דל6 מכיןלכל
O"D6 דכדרך ס6חרוניס כל פסקו וכן י6, מ"ק קיד וכסי' ד ס"ק 5 וכסי' י ס"ק נב סי' קרוסין סל' וככ"ט 

 ע"כ. ה6ומדנ6. מהני ל6סודקה
 ככל b"h1 6ומדנ6, מסני ל6 דכהתתייכות מתחייכות, טל מ6ומדנ6 כקנינים b)~nlh דבקני דם"ל לנוסרי
 פס"ד עי' 6ך מקומות. כעוד חייס כרכרי וכ"כ 6ומדנ6. מוס מועיל ל6 סתחייכות ממוס דסו6ערב

 עכ. עמ' ט כרךירומליס

 הייזלר. אהרןמרדכי
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