
להממונות

 זצ"ל לוין יצחק ברוך רבי הגאון ממו"ר דיןפסקי
 חיים"  'סקור יריצורב

  בירושלים לממונופ  הדין ביפ וראשמיישר

בנידון
 ערב שהיה כלל זוכר שאינו פה, בעל ערבות עלנתבע

הנידון

 ללוות שמעון בא אח"כ ערבות. שום בלי דולר מאות וחמש אלפים ששת לשמעון הלווהראובן
 אלפים שמונת בסך צבור כספי לו שיש לשמעון ראובן אמר זו בפעם אבל פעם, עודמראובן
 בא ואכן סתם, ערב שיהיה לוי את הציג שמעון בערבות. רק ילוה ואותם דולר, מאותוחמש
 הסכים ראובן ולדברי לו, ילוה לא אחרת כי שמעון עבור ערב להיות רוצה אם ללוי ושאלראובן
 עתה קנין. היה לא וגם הערבות על חתם לא אך שמעון, של בנוכחותו שלא ערב להיותלוי

 המלוה לראובן ערב היה אם בכלל זוכר שאינו הערב טוען הערב. מן תובע וראובן שמעוןנעלם
 הלוה. שמעוןבשביל

 להלכהר,נמקורורנ

נרמסי
  טל ועם16 סו6 כטות כי ללוס למלוות למלום ס6מר רק כסדיך נתערס ל6 וטפילו כ: םעי' קכט סי'

 רעלך חזי t"bh S~b דפטור פסק דכים"ם סם"ך וכתב לו. נתערכ כקילו דמוי לו לטפס חייכ מקר וסי'פיו
 לחכירו פיס מס לייע יכול 5דס סטין ככס על ליעלו לי' ד%'ס חייכ, 1 מ"ק סיטכ ככ6ר ועי'קסמיכנ6.
 עליסס, חייכ 1sc 16 קינו דלמ5 מרכס ומטכע וכסף זסכ 56לו ר6ס טפילו לסיפך 16 כגו, ~כי 5דסטפילו
hSbנמ65 ס6מ"כ רק 6וס, למוס חייכ וקינו חטוב סך לו טים כבירור ויודע טותפו 16 קמיו פסי' ככס"ג 
 חזי % 5מר 1S~Db ופטור כמוכם חפוכ יצע, % וזס נכסיו מכל פירד וסיזק טיכס % טכ6 פעת5כסקי
 סי' 06 ומכ"ם מסרם"ל. כ"כ ממ6. 6ל6 טוענו דקינו ידע, דל6 סיסת לקכל גריך וקין קממיכנ6,דעלך
 עכ"ל. וכו'. כממ"ע וכ"כ פטור, מסות 5ח"כ מנתקלקלכטוח
 מדינך חייכ כטום, מסלוס למלוס וקומר מלוס מל עניניו יודע  קינו  סטרם ו6ס  נוססייפ  טסוכיתר
 לסילו דפטור מטבע % נסרקו כקותן סו6 סרי בו, ובקי לטלס ללוס לו פים ככיריר כמידע 5כלדגרמי,
 כלנום. דסו"ל קסמיכנ6 רעלך מזי לו6מר



 ירושלים - דיןפסקילו

 יודע קינו 06 6כל פטור, 6ז עניניו, כבירור ויודע ס5ס עס כותף סיס סערי 06 דוקק דירן כנידוןלכן
 מסקס לחרי סיתס ~nhr סלו6ס סנר6ס וכפי וגרמי, מיינך תייכ סערכ למלס, %וס לו ים 06כבירור
 דנרמי. מוינה חייכ סערכ סרי מכספי, ממ5כו כבר ידעו ס5ס טל וסמקורכיס כעמקיו,נסתכך
 נפרע הינו ע"פ כמלוס סתם כערכ מפסק ולוס מלוס מסל' פכיו סרמכ"ס כמס יכ סעי' קכט סי'וכתו"מ
 פטור, מחס כערכ מס"מ דכרי טסכי6 ל6 סי' ביטנות כ"ת כטוית ועי' ס5ס. לו פרע ככר דטמ5מסערכ
 נתמייבתי, 06 יודע היני סערכ סו"ל יפרע, ול6 כדין סלוס 6ת מיתכע עד סערכ על סחיוכ והיןכיון
 טפרע ברור מהינו כל לכן סו6, 16 סלוס תיפרע עד ססלו6ס מתחילת עליו חל דסחיוכ קבלן כערכורק
 פרעתיך. 06 יודע קיני מו"לסלוס,

 ומלממות וסרמכ"ן סרי"ף פסק bo יו וככתב יד, כתב bSb כעריס, מטר למלום דלין דידן כעוכד6לכן
 והינו פרעתי, לטעון סלוס טיכול D"D כמלוס יד כתכ דמוי פרעתי, לטעון ס5ס סיכול פמוט גטכפרק
 וסוס חייכ סערכ 6ין לו טפרע כיתכן זמן כל %ן מטר. כח לו דלין כעי, מ6י כידי מטרך לזמריכול
 נתחייכתי. oh יודעכהיני

 וכיו"כ מטענות 6לו ככל וכו' ערכתי ל6 הומר וסוף לי ערכת לחכירו ס6ומר ב סעי' קל6 סי'וכחו"מ
 היני טוען סערכ מסנתכע דידן כנידון %ן סימת. טכועת סנמכע יטבע 16 סר6יס עליו מחכירוסמוניך
 דמין כופר, כססערכ סיסת טבועת ככלל 6ין דידן דכנידון נרמס 6כל זוכר. טווינו לסטכע הריךזוכר,
 תובע קינו טסמלוס זמן כל חיוכ טס עליו 6ין ערב, לסיות עליו קבל סו6 6ס ד6פילו ממון, כפירתכ6ן
 ממון. כפירת כ6ן 6ין כופר טסערכ וכזה כתטוכותיו, n~tso כמס לעיל מביקרנו וכמו סלוס6ת




