
קפוממונות

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממונותלדיש

 הלווה במקום שפרעערב
 182-סא משי ממונותתיק

 הדיוןנושא

 כדין. ושילם הערב נתבע שילם, ולא הלוה משנתבע מג'. ב' שלוה להלואה קבלן ערב היהא'
 במקומו. שפרע מה לו שיחזיר מהלוה הערב תובעעכשיו

 דיןפסק

 במקומו. שפרע מה לערב לשלם חייבהלוה

 דומב חיים שמואל)-( ווייס יהושע3-( אב"ד לוין, דוב אברהםנ-(

 לדיוןהמקורות

 וכו'. כטכילו טפרע מס כל % ליתן מלוס סריך וכו', למלום טפורע קבלן 6י ערס 5נ סעי' קל סי'כטו"ע
 ונעטס לסערכ וחייט כמלס, סקס על חוזר כפרע דמטעס קל סי' וח"ז נט סי' ח"ג סרסכ"6 כטו"תוכתב
 לערב סיס טל זס חוב מסמטת טכיעית דלין פסק קעט סי' 16"ז כמסר"ח כמנס ומטמט. ע"פ, כמלסלו
 כסלו6ס. לערב זס מוכ מסמטת דטכיעית כסרטכ"6 פסק ס סעי' מז סי' וסמו"ע סקסו. ל6 דסו5כיון
 כעבורו. טפרע סך קותו סלו6ס כתורת סיס % נתמיינו סלוס כבכיל בפרע ומיד יג P"D סממ"עוכתכ
 ב"ס כ ע6 כ"מ רם"י ועי' ומלוס. מסמלוס לוס כ6י% דמוי וי"ל, כע"ד י"ס 6 סב כ"מ רעק"6 כדו"חוכ"כ
 כמקומו פפרע מס לערכ מסלס סלוס 5ין 06 במ"מ כד p"D קכג סי' ט"ך ועי' סם. b"st~1 ניסוסו5
 ממס. כידו סמעות קבל דל5 כיון יטלס ו% רסע לוס ככללקינו

 ללום ליס ניחל כערכותיו דעייליס זיכיון ו6י, י"ס סוף קלג 5ות עטירי פרק כ"כ רמ"ס כידוכתכ
 תכירו טל סוכתו פורע ולקו לסכי, מעיקרך לערכ לנפטיס ליס טעכיד וטענודי למלוס סערםדליפרעס

 סס6%ס. כסעת ככר סי6 כמהומו יפרע 06 לערכ סלוס פל טססתחייכות מפורם סו6. מדעתוסל6



 ירושלים - דיןפסקיקפח

 ו6ס למקס, סחוב 6ת פסילם %מר פרוזכול לכתוכ סערכ דוריך טמיטס ערך ימחק כפחד ממ"כולפי"ז
 הפילס ככעס רק נקר לערכ סחוכ מלדעתו ומטמע הוכו. ונממט מסני, ל5 מטילם לפני ס5%ס 6חרכתכ
 כתכ 06 וע"כ סלו6ס, ממעת ככר סו6 לערכ סחיוכ טהרי כן, קינו רמ"ס סיד %כרי כן. לפני ול6למקס
 מממט. וקינו מסכי למקס מפרע לפכיפרוזכול

 לפרוע, ט4ח טויס ו% מעלמו סערכ נכנס 06 6כל כמקומו, ניפרע % כמפירם 16 קכל כערב זסוכל
 דפורע ובע"ג חוכו, דפרע רנסנס מטוס סו6 ולפרוע לחזור דקריך דס6 6 ס"ק קל סי' כקלוס"מכתכ
 מנ"ל. רמס כיד ועי' ע"כ. כ. ס"ק קכח כסי' וכממ"כ חייכ כערס הכ6 פטור מכירו מלחוכו




