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תשונה

 חלק חולון דוד" "בית קובץ ועי' שהממע"ה, והעלה בזה שנסתפק יז סי, חו"מ רמה יד שגיתעיי

 ומהרי"ל הרשב"א בשם צג סי' אבהע"ז מב"י פח סי' בהלכהי' ו"משיב ואילך, רלב עמ'חמישי
 את ושאלתי פרוע. יהיה חוב איזה לו לבחור עתה יכול שהמלוה דמסתבר נד אות פסקיםדיסקין
 שנתערב לומר יכול אינו שהערב והשיב תשס"ו( סיון בג )ביום שליט"א אלישיב הגרי"טימרן
 כמה לשלם הערב חייב חוב, יש שעדיין זמן כל אלא תחילה, יפרע  שהלוה ההלואה חלקעבור

שנתחייב.

 לוין. דובאברהם

 לתשובהמקררות

 סגר"י ידידי סדין כיח תכר מקמר כפי סר6מון, טעמיס: כמס מפני טענתו ולדחות סערכ לחייכנר6ס
 ט% מעד קומרת o~b כני ולמון ודעת 5דס, כני וכלטון דעת על סיתס טסתחייכותו מטוס מליטה,וויים
 עמ6 מ5י חזי ופוק למלוס, כמלמותס מתיפרע לסלו6ס וערס 5חר6י סו6 עדיין למלוס סחוכ כלסולק
 למקטין סערכ מכקס סיס ל6 לו, טערכ כמכוס 6ל5 סיתס bS כולס ססלו5ס סיתם 06 מסרי ועוד,דכר.

 סערכ מל מכוחו גדולס ססלו5ס סיתס זס טכמקרס מטוס ורק ססלו5ס, כל על מתחייב סיס 5ל5ערבותו,
 נפרע, חלק 5יזס נפ"מ 5ין 61"כ יותר, ול5 זס מכוס רק ולמלס לסת6מן ככוחי 5ני סערכ 5מרלסתחייכ
 למלוס. סחוכ טיפרע עד זס סכוס לגוכס למתאמן ממכיס סו5סרי
 סגוניס מג'ינס דינים כתי דממרכו ס סעי' טז בסי' סמו"ע כתב וככר h)~nlb כגדר מס 5לו מדכריסו5ף
 דוקך דוס קכט כמורט סמסרי"ק כתכ ככר 6כל 6ומדנ5, טפ"י מעות מונילין 5ין כינסוכעלי

 מדיין מל וס6ומדנ6 6מס עדות עפ"י לפוגמו טרו~יס מטר כגון סמעטס, פרטי 6ת מטלימסכמס5ומדנ5



 ירושלים - דיןפסקיב

 מדיין לפני כרור טהמעטס כזיופן 6כל וכד', המעטס פרטי 6ת סי6 ממלימס 61"כ 5ודקת, טס6מסהי6
bSh6לקטתו נכסיו כל מכותב כמו המעטה טטמי 6ת ממכירה מה6ומדנ bS 6פוטרפ6, 6ל6 עם6ה 
 מכל כניו 6ת ומנמל לקמתו סכל נותן 6דס דלין הי6 ד6ומדנ6 וממוס 5ז, סי' וכ6בהע"ז רמו סי'כחו"מ
 לע"פ ספל, ה6ומדנ6 עפ"י ליורסיס ונותנין מהקבס הנכמיס מו5י6ין כזס"ז ד6ף בתו"ע נפסק וכןנכסיו,
 יו5קת bSh פרטיה 6ת מבנס ל6 והאומדנה צרור הו6 וממעמס סיות bSb 6ומדנ6, עפ"י דנין 6יןמכזה"ז
 6ת ממנה ל6 האומדנך כניד"ד כן וכמו סמסרי"ק. עכת"ד כזב"ז. 6ף דניס כזה כעוכדס, וטעםתוכן
 כזס"ז. 6ף דניס וכזה ערכ, היס חלק לאיזה ממכירם hSb הערכותפרטי
 ה6כ"דוככ'

 ot'b כמכיל יודיעו המקס כהיפרע לטניס, מערכ כערכ ס מעי' קלכ סי' למו"ע איין מליטאי
 רק (bSb כזה מס פליגי ל6 והט"ו וסם"ך והסמ"ע מקומות. ועוד ג מעי' עז כסי' הו5 וכן פורע. סו6ממס
 הפרעון, 6ת קבל חוכ 6יזס עכור למחליט זכות למלום מים מ"ל וכו"ע דעתו(, פירם bS מהמלוסכאופן
 סלולות מתי כין לחלק ים 6מנס ערכות. עליו ם5ין מחלק 6ת אכלתי לומר ממלוה יכול כניד"ד גסוב"כ

 קכל מססלו6ה חלק ot'b עכור לקבוע יכול המלוה ם6ין י"ל 6חת דכהלו6ס 6חת, להלומהנפרדות
 51"ע.מפרעון,
 ופירם מהן 6חת ופרע הלוקות טחי סתייכ כלוס ממחכר כתכ כ סעי' פג מי' כטו"עוהנה

~t'hb 
 הו6 חוכ

 6ות כהגה"ט נח מי' סכנס"ג וכתכ סמלוה. עס סדין 6תר, מחוכ 6ל6 6קכלס hS % קומר והמלוהפורע
 יכול לכן מלוס, לאים לוס ועבד מפורע, סו6 מהלוס פג דכמי' ס, מעי' קלכ מי' רעק"6 כחי' סוכךכ,

 לסתליט סערכ יכול עכר, מס עליו ואין ספורע הו6 כמסערכ b"btn נפרע, מה עכור להחליטהמלוס
 ופרע עלמו חוכ עכור למלוה חייב גס סערכ ד6ס סריטכ"6 כמס מהרדכ"ז טס וכתכ פורע. הו6 מהעכור
 מנתערכ מס ופרע דידיס מוכ הכיק דל6 מערכות עכור הפרעון מקכל לומר המלוה יכול 6ין 6חד חוכלו

 לנתה"מ דם"ל סרי מיראה. מס כל לקכל המלוה כיד דס6 ו מ"ק פג סי' סנתס"מ עליו ותמה 6חד.כעד
 וכתכ הריטכ"6 דברי הכיק י ס"ק טס וכתומיס קכל. מה עכור לסחליט המלוס יכול ערכות מל כחובדגס
 יודם. הריטכ"6 דגס י"ל דכקכלן כלומר כקבלן.וטע

 לומר יכול דהמלוה יודס הריטכ"6 גס כזס התומיס ם5ידד מה לפי סרי קבלן, כערכ דמייריוכניד"ד
 יכול כודאי מלוס מפרע מס ועל סתוכ, מקלת 6ת מפרע הו6 הלוה דכניד"ד גס מה נפרע. מסעכור
 מכתם מה עפ"י כזה לפמר מקוס דים )ויתכן מלוס לאים לוה דעכד נפרע, הו6 מה עכור לומרהמלוה
 נפטר וממץ ערכ ה"ז דודאי ו6ף נתחייכתי, oh יודע כקיני סוי קכלן ערכ רכל לכ ס"ק קכט סי'הם"ך
 ממלים הערב 6ת ונפטור נפמר כמ"ג דכל קמכ סי' Aftns יעקב כסמכות נאמר כזה אולי שרכותו,וכטלה
 יעויי"מן. מלים, דהו6 כתכ קמם מי' וכמ"כ לפמר, ים כרורה 6ומדנ6 טים ד6ף מס דכתכחוכו,
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