
אממתות

 ירושלים דיןבית
 יוחשין ולבירור ממימתוזיני

 בידו שהיה המישכון באיבוד פשע שהמלוה הטועןערב
 1710-עא מס' ממונותתיק

 יוסד בן בריך עו"ד נ"נ ע" א' א':צד
 כהן שלום עו"ד ב"כ עא ב' בנק ב':צד

 הדיוןנושא

 ביתו את מכר שהלוה לאחר מהבנק ג' שקבל להלואה ערבותו את לפרוע ב' בגק ע"י נתבעא'
 א'. כנגד להוצל"פ פנה כבר הבגק לחו"ל. וברח לבנק ממושכןשהיה
 לדון יש עיסקא, היתר על ונסמכת דרבית ורבית רבית כוללת הבנק שתביעת שמביון טועןא'
 מכירת את עיכב ולא פשע כשהבנק בערבות חייב אינו תורה דין ולפי תורה, דין עפ"יבזה
 הממושכן.הבית
 תורה לדין עמו ויבוא בהוצל"פ ההליכים את שיפסיק הבנק כנגד הדין מבית מניעה צו מבקשא'

 הדק.בכית

 מניעה לצו דיןפסק

 על ומצוים לבקשה נענים ידין, בבית הנהוגים המניעה צוי כללי ועפ"י א', של טענותיולאור
 תורה. בדין לבירור עד א' כנגד בהוצל"פ ההליכים את להפסיק ב'בנק

 קניג יהושע דוד)-( אייכלר מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 הדין. בבית הנהוגים המניעה צוי וכללי הדין, בבית מניעה לצוי הסמכות מקורא.

 עיסקא. בהיתר הלואה על ערבב.
 המלוה. לטובת הלוה של ביתו מישכון גם ישנו שטר כשבאותו ערבות שטר על חתםג.



 ירושלים - דיןבסקיב

 חייב. הערב האם עצמו, באשמת מהלוה לגבות יכול שאינו מלוהד.

הנשובה

 סדין: ככיח סגסוגיס סמגיעס 15י כללי ט: עמ' י6 כרך ירוטליס פס"ד עי'א.

.6oh hs כסף 6ת למפסיד עקל מדיון מועד סעד וטוען כד"ת, דינו כעל עם לדון ומכקס לבי"ד 5ד 
 ס5ד נגד מניעם 16 עיסיל 15 ופוססים  כסטתו  6ת מקנביס הסני, ה5ד ע"י לסיגזק פעלול 16התניעם,
  טענות לטמוע ומכלי 6מד 5ד כמעמד וזקת )סיגזק, 6ו למפסיד עלו) ססתוכע (hct כ16ת1 לדיון, עדסטני

  ס6פטר. ככל קרוכ כמועד ס5דדיס כין לדיון  מועד  יכיעי מרי  חיךכגריי
 ע,ר ככלי מטמט ס5ו כלכד. 6מד 5ד כמעמד ססו65 גס מס סופי, פס"ד מסוום 6יגו מניעס 16 עיקול 15כ.

 16 עיקול 15 מ51י6 סדין כיח 6ין לפיכך סדיון. למועד עד למכקס ונזקים ספסדיס )מגוע כדי סדיןלכיח
 כלי סומן לס6רכת טרם טסמכקס כמקרס 150 6ת ומפקיע ס5דדיס, כין לדיון מועד קביעת ל%מניעס
דיונים.

 ממט, כס וטלין קנטרנית תכיעס טל כמקרס מניעס 16 עיקול מ5ו כת651ס מסגי ל5ד מפסד למנוע כדיג.
 6ו מעיקול מ15 כתו65ס סרגי ס5ד  טל ספסדיס לפרעון טיטמט כסף מכוס להפקיד סמכקטמחוייב
  מס15.  יפפרימ %  יגרשו  וטילכן יסוד, ומטוללת קגטרגית סיתם טסתכיעס יתברר ohסמניעס,

 ס5ו 651%ת ככקסס כי סדין )כית סתכרר 06 דיון: כסרס 150 6ת סדין טית מסיר מסויימים כמקריסד.
 על מותם סטני ס5ד 6ס סתמוגה; 6ת )סגות כסס טיט כענין מטוכיס פרטים סדין מכית סמכקסמעליס
 יפסוק 6ס לקדמותו סמ5כ 6ת לסמזיר מתמייכ 6ו סתכיעס, סכוס 6ת סדין בכית ומטליט בוררותכתב
 מיותרים. ספסדיס לו מגורס מכיון 150 6ת )הסיר ומבקט סדין, כיתכך
 נסיר  ס%  לכך,  תיכן זסמנקט 6מר, ננייד )דון  סטני ס% מנקט סדין כית ע"י 150 ס651ת לקמר 6סס.

  כתוך כער  לכיתי  'O)D ססמכקט כתג6י מסני, ס5ד טכקס ככיס"ד  ה5דדיס תוי  כין  לריון כרנתייפו
  מנתן. 150 6ת סדין כית מפקיע סגקכעו, ימיס כ6ותס ס6הר לכיס"ד פנס ל6 סמכקט 06 ספורים.ימים
 זס טלעגין מטוס סמגיעס, 16 מעיקול 15 ט) תוקפו ע) זס דין ככית לדון  וכותו  על סמכקט עמד  106.
  %ך.  ירין יית (D(O  כניככ, דיגו סדיון כעיקר 06 גס כתוכע, דיגו 150 6ת )מסיר סמכקטס5ד
 זבל"א sh( מגיעם. 6ו עיקול 15 לענין גס בי"ד סל תוקף לו ים  ס5דדים  כליית  יעכלו וכחי  מל סרככז.

  מליעי. 6ו עיקול 15 לפסוק כת % וקין בי"ד, טל תוקף לו 6ין סנתכע מסכמת כלי לעלמו סתונעסנירר

 קעט עמ' ז גרך ירושלים פס"ד עפ"י - מניעה לצוי ההלכהודיור
 נ"י סר6"טכתכ

 דמפסיד כג'ינס סו6, דרבנן דתקגת6 כתוב: ז"ל הגפן כסס tbh~n וכן ס: סי' פ"ק



 גממתות

 להליל 6דס סחייכ הו6, גמור דין h~b דרבנן לתקגה6 5ריכג6 דל6 גר6ס ולי 6כידס. n~co ממוסגכסיס,
 מ"ג מהרם"ך 3טו"ת וכתא ד. סי' 5ז כלל הרקים כמו"ת וכ"כ למיע3ד. דממי ט5דקי 3כל עומקו מידעסוק
 ולוס משה כמ"מ ממ"כ עפ"י ומוממס, מוחזק כי"ר רק 16 לעכב רם6י דין 3ית כל 06 כסקלה מדן נםסי'
 סוhh 6"1 3,ה כמ בי"ד 3כל מקין סדין, מן מון טפילו הקמת לפי הדין לחתוך לו ים הכדיין 0"דפ"3
 לעכב סגי דין צית 16 דיין סכל 410 סלמת דמ"מ 0מסרם"ך ומסיק וחסידות, כתכמOrntnl 0 ממוככיייד
 לסליל כדי לעככ רט6י ימיד דיין טגס בל עמי כ כרך 3פד"ר ודייקו ומוממס. מומ,ק כ"כ יהיה מל6מע"פ
 6ל6 סדין, מעלס המייה 6ת למייכ הדן כי"ר מעסת ככל תיגו סעיכו3 טמעתם לפי עסקו, מידעמוק
OeDnמנהגנו כתכ: ז סי' חיט מ65נ1 מייס דהרי ו3מויימ עומקו. מיד עטוק להליל מיומרת 0~ה עפ"י 
 ד0ו. כל טענה על אפי'לעקל
 להליל כדי מיוחדת מ0לכס 6ל6 הדין, מעלס סמיי3 6ת למייכ הדן בי"ד מע"ס ככל סיגו עיכוב 150וכיון
 לבירור עד כלכד, 6מד 5ד 3מעמז גס סעטוק לסליל - חייב 61ף - הדיין רם6י ע"כ עוסקו, מידעסוק
 ככי"ד.הזין
 מתן במעת םל6 כערב הרבית לגבי הוי י6ל"כ קנין אריך רבית על סערכ ס ס"ק קע מ" יו"ד ""ך עי'כ.

 התמוכות מלק סר4כ"ן 3סס טלג סי' כ"מ המרדכי סכתם כמו סמלנה, נמסר ל6 הרצית על מהרימעות,
 פד. סי' עג,יל מסריnrrlt1 1"6 1, ס"ק כס סי' 4כיימ ועיי קד,סי'

 קריך 6ין סרבית על סערם כתכ קע, סי' יו"ד 33"י סו43 ,  סר34י"ס  ליס  לג סי' פיה 3"מ כהגעל6מנס
 סי' ד"פ מרוטגכורג מסריס וטוית סרי"ף מדפי כ פ3 דף כ"כ ט"ג וכ"כ מעות. מתן כמעת דממי3קגין,
 מה. סי' ת"6 ד מסדורם nrr~t כבויית להלכה וכ"כ50ג.

 והרוומ[ סרבית חלק מעל י3 ס"ק קכט סי' מו"מ סם"ך כתכ פקדון, וח5יס מלוס סת5יס עיסקאולנכי
 טס וכמסוככ 3 ס"ק קכט סי' כק015"ח 6ך ד. p"D קכט וסי' ט ס"ק פ6 סי' כגתהיימ וכ"כ קגין,אריך
 ממלווה טל סו6 כטנ51ר מיד ,ס 1ר11ח הפקדון מלק על הרוום הי6 טסרכית כיון ט3עיסק6כתכ

 על גס  נספר מהמלוה נמ65 סערכ, על מסומך דגלל ה61 כקמעו ממועד עד לו מממתין ומהוהמפקיד(,
 וכתר סם. סם"ך על המספט 61עס 6, 16ת קם סי' 716 עמודי ועי' קנין, אריך 6ין כעיסקא לכןכרכית,
 מספק. פטור קגין עטה ל6 ט6ס ס סע" קכט סי' מו"מ מיצערך
 רק נ51ר 0ר3ית מחוב כיון דטל3"ל, על התמייכות ממוס רצית על כערב סדן רימ סי' הרד3"ו טויתועי'

 וטוית ס סע" קכט סי' מו"מ למס ערך עי' 6ך קנין, כז0 יועיל )6 וע"כ כרכית, מממייכת 0תקופסאתרי
 על גס התמיינותו מלה לעולס כ6ה טסקרן כיון סקרן עם כיחד סרכית על טערכ טכיון ;ט סי' 5pP1,רע

כרכית.
 תימ65 סמ6 לטומטס יר6 וסיס פרה לו סיר ר316ן 1"ל, סרוקם oiht h"b5 כד: p"D רז סי' נטורג.

 תן כסרס תימ65 061 וכך, כך ערה נסכיל לך 6תן טריפה תימon~h 061 65 ממוט ממעון 6"לטריפה,
 הכמר למכור ושתמית ונטרפה הפרה 6ת ר6ו3ן וממט סלים כיד מסכון ממעון וגתן וכך, כך לך[ 51תןל'

 לו ו0סיכ מעותיך, טול 61"ל כו וחזר 03 מפסיד סהיס ממעון ורקס מליס כדי עד ממעות טמעוןוגצה



 ירושלים - דיןפסקיד

 תימלל 06 סיחה 6סמכת6 כי p(th )6 כי סמע1ן יקמר 3ך, לחזור יכו) 61יגך המסכון קניתי כ3רר6ו3ן
 היה % כי קנין %3 נעטה זה ממקח לי ירמס תמוכה, וכו'. סדין מי עם ר3יגו ילמדנו כטרם, 16טריפה
 המקם נגמר )6 ,ה 3ט3י) טליט 3יד מסכון סגתן לע"פ בו, )חזור ממעון ויכול hnSD5 ד3ריס hihכ6ן
וכו'.

 , כחיים מוכרה היה כן hS ט6ס ממעה פיו על טהרי ערב מדין טמעון יתהיי3 לhnh 6' ככ"יוהקמה
 כסרה תימbS 65 06 טמעון סכ6 לקמר דמאי דומיך 6סלס, הלוה יטלס ל6 6ס 16מר hto סרי נמיוערב
 הימג'ה )6 הכ6 36ל כד6מריגן, ומקני גמר )יה טמהימן דמסוס hc(, 7ער3 וי"ל וכך. כך לך6ט)ס
 לפי הקטם כד oc p"D שדריסה ד. p"D מס 3ק15ה"ח דבריו 163101 וכו'. ועוי"ל מסכון, לו נתןטמרי
 לטעון  אח"כ  ביו.  יייפ  פערביפ ביעפ %פקי  פיכוי  ייפו דעלמ6 ער3 6'יכ SO"' טל סר6טוןתירון

 3סגהות כהב סמרס"ל מ"1 ס63מת ו6ף זה, דין מלמזכיר פוסק טוס 6יסתמיט 1לhto 6,6סמכת6
 יפפיפי,  פיית  בי  ייס  ~Dlp, בער  פטכון  מהגיח סידוכין מקנס ער3 מעגין כיו"כ נ סי' סוףל36הע"1
 דלקיימ. 6חר יסה כת3 ד ס"ק ג סי' 363סע"( מגס הדריסס וכתר אגס, 3ו יה6ל6  עליי טמניה  טסמטכון העגין  לעסות קריך מטיס מיםפכתי, רתסתפי רעתם רגליי גרע  סמטכוןרסנתת

 ועיי 6סמכת6, בו ים סיס מסכון גתן eh קפלן 3ער3 לדון  יי השי טלפי 6 סי' ער3 דיגי מחג'י6ועיי
 סי' וריין( יוסף פורת ועיי ס3"י, סל רונסון כתירון להלכם טפסק פד סי' )ת6ומיס( תלית6י ישורייןסוית
 )רפפורט( מכהן מסריי nrric ועיי דמילת6, לרווחך רק הסני והתירון עיקר, 33ייי סר6סון סתירוןקכט

 דף יטחק סני ג', 6ימ ערנות מערכת ענף ויפה 6, ס"ק קכט סי' יהודה מחגה )6, סי' חו"ממהד"ת
  ילה3"י. ריסון כתירון דל6 כסדריטס טפסק ג ס"ק קכט סי' חו"מ סי ערך עי' 6ך ע"ד.קכו
  מיוסף טיני טוס  מסם ליתר  ינפלו  מאחר  מיס יחד  טלוס  תמעין 3ן יוסף סגי ': סעי' מט סי' 3טו"עד.
 לחכרך ו6ס מוטב סליתי לך 06 ולומר  יירש לטרוף יכול המלוס 6ין בו טותפיס טסיו 6ו סחני טמעוןכן

 o~wn %5  פטועכריס כע"מ נכסי סטין לפי וכוי טע3ודי לקחת הרי חורין כגי למשרך  ס6ין כיוןהלויתי
 עלמו מהלה לתבוע יכול tyhe וכיון עלמו מהלוס לתשוע טיוכל כמקוס 6ל6 מסתעכד 6יגו והערבערב
  טנגו כסס 6חד למלוס 3ין מליס לטני 3ין סמעון 3ן יוסף לסגי טהער3 נמ65 מנכסיו. לגבות יכול6יגו
 פייכ. פכרב.  יתניע  יכיל  יימ  כך  פיו  %ביעיכיל
 אינו 1ה61 ער3, 61ני  יפפין 3ן ליוסף הלתה למלוה 6מר ס6ס סס הט"ך שדעת כ6 ס"ק 3גתהיימוכתב
 tS'eh 6ל6 כע"פ, לו והטה שסטר 1 סאה 6מר 6ס מי3עי6 % הערש, פטור 3זס כלל, מההקלהיודע
 p"D .1 קכי סי' ת1מיס ועי' עיי"ט. ער3, דין עליז  יסים  יי1בפרים יקי יפ  לשנוע  יכול  יידויי רק כוונתו מיתה ד% פטור עריס hSS % סל1ה והוא 3עדיס ט מלוה6"ל

 ל6 מסלות, הגריס 6ת 3ע5מך ותפסיד עדיס 3לי מתלוה דהכי 6דעת6 למאה %פר  טייוליערבמ3ו6ר
 סערכ. ופטורהתתיי3תי,



-.--- - -
י- הממתות

 סקוס מכר ח: סעי' סם 3טו"ע וכרמ"ד קכט מיי ככייי סוכך תת~כ סי' ח"b"sc10 6 3"1"ת מ513רוכן
 ר5יס סרטכ"5 וסכיך וכו', 5גפסיס ד"פסיד ד5יסו סערכ נפטר 3עד, עלמו סמ~ס וחתםקרקע

 כתמס. על כע"כ ע סי' נלגטי מטס ר' כסויית וכ"כ עיי"ט. 5 5סמכתובות
 פרע טל5 ידע וסערם פרעתי פלוס וטען ססט"מ ס35ד כמלוס יט סי' מו"מ 5ופיס גופת כסוייתוכעיר
 קכט סי' ט"ו ועי' סתמיים. ל5 דסכי ד6דעת6 מסקס, לגבות יוכל h~c לוס גרס טסמ~ס כיון פטורתפ"ס
 סי' חו"מ ח"5 5סרן כסי וטוית טס, סט"ז על  לליעזר  ררכי  יפיוה כח, מייק טס לטו"ע וכסגריך ח,סעי'
י6.

  וב(. וי( DD 6"  יערנות  הון  פטפכית גס כךולסכדיל,




