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 ממנו התובע מי ערב, עלערב
 הראשון הערב אוהמלוה
 177-סו מס' ממונותתיק

 שבט()מהד'ב

 הדיוןנושא

 השני, מהערב לתבוע צריך מי המלוה ושואל הראשון, של הקבלנית ערבותו על ערבותחתם
 הראשון. הערב אוהמלוה

 דיןפסק

 השני. את יתבע והראשון הראשון, הערב עם הוא המלוהדין

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

 לפס"דהמקורות

 ערכ וקני סלוסו ט6מר כמי ft~O לך ערב וקני לפלוני ערוב לחכירו ס6ומר יד: סעי' קל6 סי' טותעי'
 כ6ן סטין י6 6ות ח"6 לס צער תרומם כגדולי וכתכ מתחייב. כחטר וצודקי ע"כ. קנין. ~ריךוקינו

 פילס. סר6טון טערכ 6חרי רק חיוב כ6ן ד6ין דר"נטעכוד6

 אייכלר.מרדכי
ב
 לדיוןהשאלות

 גדרו. ערב", על "ערבא.

 קבלנים. ערבים שני כשיש הגביה סדרב.



 ירושלים - דיןפסקיב

תיעובה

 וקני וכך כך לפלוני זס ערור לחכירו ס6ומר יד: סעי' קל6 סי' וטו"ע סי"נ פכ"ס ולוס מלוס רמיקסא.
 לערב "גי ער3 נטתע3ד כך למלוס סערכ טנטתעכד וכטס ער3, וקני סלוסו ט6מר כמי ס"ז לך,ער3
 לוס יט סמך דק5ת ממ"מ וכתב סו5. 6חד דין סטני עס רקבון ערב ודין סמלוס עס סערם ודיןר5טון,
 3זס וסטעס דערכ6. וערכך ערכך כ לז כמוטס ט6מרוממס

~"Dht 
 6ין מעות נותן קינו ר6טון טערכ

 תומיס ועי' עכ"ל. עיקר. וכן דמי, דמלוס מעות מתן כטעת זס טל טע3ודו דטעת מטוס קנין קריךסטני
 מתן כטעת עתם וסוי כלוס, נעטס דסו6 קכלן ערכ לסיות קבל סר6טון כטסערכ דרק יP"D 6 קל6סי'
 בכך. ערבותו חלסמעות
 זמן ו6חר מנס לטמעון מלוס ר5ו3ן ד6ס טז, ס"ק קל6 סי' כט"ך סוכל ג, סי' ח"כ כח סער כגדו"תוכתכ
 יסורס וכ6 5ריך, ערכך וערכיך עלי נקמן קינו ר5וכן וסטיכ מלי, ערכ יסים לוי וק"ל ערכ ממנו3קט
 לוי כינייסו, 6יכ5 דערכ5 ערכך כ לז כסוטס ט6מרו מס כעין טמעון, טל סערכ לוי 3טכיל ערכלפיות
 נר6ס סערכ %י כטכיל ערכ לסיות מנכנס יסודס 5כל קנין, 3עי מעות מתן נטעת טל6 דמוי כיוןודקי
 סו6 מחרט עתס כי לרכוכן, עכטיו עד חייכ לוי סיס מל5 מס על לוי על מתערכ סו6 כי קנין, כעידל5

 זס 5ין מנ"ל סרמכ"ס דדין י6 6ות ח"6 לס ככער טס עוד וכתם מעות. מתן כטעת לגריס ומו"למתחייב
 סר6טון סערם כעכור עלמו למלוס נטתעכד סטני סערם דסתס , כח כסער טכת3נו דערכ5 ערכךכדין
 סר6טון לערב b~h למלוס נתערב ל5 סטני סערכ כ6ן 6כל לטני, לתבוע סו6 מלוס טל דינווכודרי
 סטני סערכ Or יקמר קולי וח"כ לו, יחזיר סו6 סלוס כטפיל יפרע ט6ס לו ונתחייכ סלוס 3עדנתערב
 דרך על לערכ ערב 6תס סמלוס יקמר 6ו לכן, קורס ול5 ניפרע 5חר hSh לערם כלוס חייב קינילמלוס
 פורע סלוס כטלין לו חייכ 5תס ס"נ סלוס, פרעני כטלק לי לפרוע חיים ד5יסו סיכי וכי לי, ער3טסו6
 לי לפרוע חייכ 5תס וממילך כלוס פרע ל5 טסערכ לע"פ סלוס פרעון כחסרון טע3ודו חל ותיכףלי,

 עיי"ט. נתן,מדר'
 מס, נפרדיס עניניס וטני כקטון, לערכ מנתח"כ ויט למלוס, טנתחייכ דערכ6 ערכך טים למדיסנמלינו
 כלוס, ול6 סמך זו 6ין כסוטס: מסגמ' לרמכ"ס סמך מס3י6 ממ"מ על טתמס טס ולוס מלוס כ5ו"םוכ"כ
 סערכ יפרע ט5ס ערכ סו6 כ6ן 5כל ממנו, יגבס סערכ מן יגבס ל6 ט6ס לסמלוס טנתערכ כמו סויטטס
 כלוס. נטתעכד ל6 לסמלוס 6כל ממנו, ויגבס סערכיחזור
 סו5 מלוס טל דינו דודני 3גדו"ת טכתכ למלוס, טנתחייכ דערכ5 ערכך לדין לדמותו יט דירןונידון
 למלוה. עכטיו עד חייכ סר5טון סערכ סיס טל6 מס על סר6טון סערכ על מתערכ דסו6 לטני,לתפוס
 כגדו"ת. מ3ו6ר נמ65 לססכיר, ידעם ל5 5' טסג3'ומס



גממונות

 סמלוס כטיכ5 6חד, סערנו טניס ג: מעי' קלכ ום" ג מעי' מ"י: פכ"ס ולוס מלוס סרמכ"ס פסקב.
 סהוכ. כט6ר סטני ותובע חוזר סחוב כדי ל6חד סיס ל6 ו5ס טיר5ס, ממן מקיזם יפרע מערב מןלספרם
 טסרמכ"ן ממ"מ וכתם tb"D ליטר5ל. מגויס מן ולמדין סמנסג לפי b)h מחוור קינו זס סר5כ"ד:וכסטגות
 6חת טסמלוס דכיון כסרמכ"ס, ס"ל טס סרטכ"6 5כל ס6חד, מן אלוו כטניס סדינו ס"ל כ לדכ"מ

 ל6 מן טמרי למן, חלקן דמי כלל, יתחייכ ל6 16 ככל 6חד כל יתחייב 16 לח65ין, חל קינומערכות
 לכטחון וסערכין סכל מלוס ללוס h~h חליו, נתן 5חד לכל טנ6מר ממנו טלקחו דבר טוס מחמתנתחייכו
 ע"כ. לח55ין. חל סטעכוד וקין מסכוןכעין

 וכו' טיר5ס מסן מהיזח יפרע סערם מן ליפרע סמלוס כטיפה לאחד טערכו טניס ג: סעי' עז סי'וכסו"ע
 6ת סמלוס כ"כ סוף כתוספתה כמ"כ יח: מ"ק כסגר"6 וכתכ כוס. חולקין טיט כתוכ ג סעי' קלכוכמי'
 טלוו טניס כמו דסוו קכלניס, כערכות לתוספתה דמוקמי 5"ל ר6טונס וסכרה כו'. ערכים סני ע"יתכירו
 המנס ח5י, רק 6חד מכל גוכם לכו"ע קכלניס דכערכיס מסגר"6 מכו6ר עיי"ם. נטתעכדו, כעלמןטסן

 6חד סכל כניד"ד סו6 וכן סטני, וכן כסכל, חייב סו5 סרי ססלו6ס, כל על כמפורט סתחייככטסערכ
 על ערכ דסר6טון נרפס סר6טון, טל כרכותו על ערב סיס כטסטני וכן סכל, על ססלו5ס כסטרסתחייכ
 סתחייכ. טסר6טון מס כל על ערכ וסטניסכל,

 לוין. דובאברהם
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