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נושאהדיון
א' נתבעע"י בגקב' לפרוע את ערבותו להלואה שקבלג' מהבנק לאחר שהלוה מכר אתביתו
שהיה ממושכן לבנק וברחלחו"ל .הבגק כבר פנה להוצל"פ כנגדא'.
א'טועןשמביון שתביעת הבנק כוללת רבית ורבית דרבית ונסמכתעלהיתרעיסקא,ישלדון
בזה עפ"ידין תורה ,ולפידין תורהאינו חייב בערבות כשהבנק פשע ולא עיכב את מכירת
הבית הממושכן.
א' מבקשצומניעהמביתהדין כנגד הבנקשיפסיק אתההליכים בהוצל"פויבואעמולדין תורה
בכית הדק.

פסקדיןלצומניעה
לאור טענותיו שלא',ועפ"י כלליצוי המניעה הנהוגים בביתידין ,נענים לבקשה ומצוים על

בנקב' להפסיק אתההליכים בהוצל"פ כנגדא' עד לבירורבדין תורה.

( )-אברהם דובלוין ,אב"ד

( )-מרדכיאייכלר

( )-דודיהושעקניג

השאלותלדיון
א .מקור הסמכותלצוימניעה בביתהדין ,וכלליצוי המניעה הנהוגים בביתהדין.
ב .ערבעל הלואה בהיתר עיסקא.
ג .חתםעל שטר ערבות כשבאותו שטרישנו גם מישכוןביתו של הלוה לטובת המלוה.
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ד .מלוהשאינויכוללגבות מהלוה באשמתעצמו ,האם הערבחייב.
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