
אממתותע

 ירושלים דיןבית
 יוחסין ולבירור  ממונותלים

 ההלואה לפני בו שחזרערב
 3252-עא מס' ממתותתיק

 אדש( ה)מחד'

 הדיוןנושא

 שחוזר לו לומר הגמ"ח לבעל התקשר ההלואה לפגי שעוד וטוען שט"ח, על ערבות על חתםא'

 הסכימו לא הנוספים שהערבים משום וגם הערבות שיחתום מתנגדת שאשתו כיון מהערבותבו
 על ערב להיות הסכים ההלואה שבעת לו נדמה אך א', לו אמר שכך מודה הגמ"ח בעללחתום.
 בברי. מכחיש א' המדובר. מהסכוםשליש

 דיןפסק

 מהערבות. פטורהנתבע

 מרמורשטיין צבי נפתלי)-( הייזלר אהרן מרדכי)-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 ההלואה. לפני בשט"ח שחתם מהערבות בע"פ בו שחזר ערבא.

 שמא. טען והמהה חייב, שאיני ברי הערב טעןב.

ושדנתה
 ויפילו בו למזור יכול ללוס ממעות סמלוס  טיחן קודם ערב לסיות סגתפייס מי hS~ :6 מיי 3ט1"ע פסקא.
 טסכי6 סרי"ף כתטוכת ומקורו כלוס. סערכ על לו 6ין ללס סמעות וגתן ללוס מבס ל6 ו6ס מידו,קנו
 לס כער 1סס"ת קגד, סי' סוף פ"י כ"כ רמס ויד רט"י, תטו' כטס תרגכ סי' כ"כ כמרדכי וכן טס,סטור
  סכן  מס  יריב'יי כטחת וכתב קכט. סי' ככ"י סוכך קגמ סי' ח"כ סרסכ"6 וסוית ומג, וכס 6 16תמיץ



 ירושלים - דיןפסקיב

 למלוותו, ללוס סס3טימ ממה ססלו6ס  DS(' 13 ל0(1ר יכול טסמלוס 6 קם( 31"3 6 מ( מקדושיןמוכח
 (ס הרי לקה ממעות מנתן עד % גטתע3ד ל6 מסרי סרט3"6 וכיקר למלום. סטר מלוס כת3 סכור6פי%
 1(ה דסימגיס מסוס טמסתע3ד hSh 6סמכת6 סגי ער3 דכ) h"3rlo כת3 ועוד סעכוד, קורס בותוזר
 נפטיס, ומסע3ד גמר hSt הלוסו 6מוגתו על hS כורחו נעל ס14סו וסמקה המעות גתיגת קודם 3וטחזר
 עמי ט( כרך 3פד"ר ס5יין 3מס ועיי ער3, וס"ס המעות  נתינת קודס 3ו לחזור יכו) סמלוס דגםועוד
.134

 עסקוכן
  סרם""

 )מ(ור "יכי) מקסתו טיק3) סגדיגי6 ע)  )תחן ע"כ רעלן 1 סעי' ק3 סי' r~Dn3h 3סוייע
 יג. ס"ק קכט סי' מו"מ סמייע וע" הגיט61ין, )פני13

 ס"ס 13, להזור יכול קינו מ4ס סגם וסוכר ט0ולק סרמכ"ן מלדעת 6 6ות סגס"ט קל6 סי' 3כגה"גוכתב
 3ו. לה(ור טיבול 3ער3 מורס סרמכ"ן טגס תרומם מגדולי ס3י6 6ך 13, לחזור יכול טסינו3ער3

 ערב  לייית נסתעכר  סתרליני  מכיון  כה  לחוור  יכיל ייערכ כך  על יתר  יעם  יכתב ק)6 סי' כ"מועיי
  לסטתעכד. ר51ס 6יגי עכטיו ולומר ר15גו לכסל 610ירון

 טייס. לצחר hSh גתחיי3 הערב 61ין סיקוס קודס להזור יכו) ודקי דער3 כתב 3 ס"ק ס סי'ו3ק15ס"מ
  טלפיכך n~olips סמ613ר ד סי' קרוסין מקתרין פסם ר' מסיעורי h'soc  ים n"olioS מוסן מ64יועי'
 פיו על ממון כססו5י6 רק נ51ר סה0יוכ מטוס והיינו כן, לפני גתמיי3 טל6 לפי  טילוס לפגי כו )מזוריכול
 פיו, על הכסף 3ה651ה תליה סי6 מ"מ טס31טחס, נרגע מלה טססת0ייכוה ס6ע"פ 16 כן, DS('ול6
 סי' ונתס"מ ג, p"D לז סי' 61כ"מ ריח, סי' חויימ מסרטד"ס סוגת ועי' כן. לפגי 13 למזור סערם יכו)ולכן
 ג. ס"קס
 סמך על רק סי6 סת3יעס וכל סגתכע, 6ת 33רי לסכמים 33ירור זונר % סהתוכע דירן כנידוןב.

 כע"י סרסן סרוס ס5ד 6 ד 3"מ 3גמ' דסנס ככועס, מחייכת כזו ת3יעס ~oh לדון ים טלפגיגו,סחתימס
  לירכיו סמ6 כטענת יפילו b"u1 וטעגס הי6 3רי טענת דפיו דטעגס 3ג"י וכתר כלין, מן וכפירםטענם
 וסר"ן סרמ3"ן דחו כ3ר 6ך טמ6, טעגת  על  לישע הנתבע 6ין לפי"ז 6, מ כס3ועות סרי"ף  ילתכוכמו
 טע"6 הרידף דדעת דייל י( סי' כחוכות '~Sp קהלת ועיי טענס, מטוכס סמ6 טעגת OA  ימילכילמ3"מ
 לכפור  תויי ט6יגו לפי 36ידס, כמסיח מטוב סמ6 סכטעגת מסוס סייגו טמ6 כטענת גס ס3ועסמ0יי3

 ססוגריס 36) טעגס, osicn סמ6 טעגת נס ו)עי)ס  לסכתייוי  לסייע צריך ע"6 כ"י" 35)ו)סכחיט,
 י") לסריייף טגס ועיי"ס טעגס, o)th טמ6 מטענת סו3ריס eo טמ6 טענת על גסכעין 6ין 3ע"6טגס

 פוי גופך זס h"PO עפ"י טתוכע מסוס 610 מסכיעו h"Pt ומה טענה, 6יגס טמ6דיעכת
~)DU 

1uot:  
 ד. סי' 3"מ סמוק) ברכת ועי' לו, חייב ססו6יודע

 16 מסייעו לע"כ רומס (ס oho ל6,  16  יכיעי ממייכ ס6ס מסייעו והכת"י טמ6 כסתוכע לדון  ייומעתה
 ס"ז פ"6 טו"ג סרמכ"ס טפסק וכמו עליס, גס3עין 6ין סיסת גס 3רי טעגת  חייכי ט6ינס נצמר ד6סל6,



 גממונות

 טענת על 5ף ממ3יעין דרכגן טם3ועס כרוך ר3יגו 3טס כת3 תסעד סי' ט13עות מרדכי )ועי' טסומ"מ
טמ6(.

 לוין. דובאברהם

ג

:o5hto3חזרתו. מועילם ה6ס ססל51ס, לפגי ממלוה עם בטלפון בהימס בו ומזר סטר על סמתס ער 
 נו. לחור יכול ללוס ממעות סמלוס סיחן קוים ער3, )היות טגתפייס דמי ק)6 סי' ריס 3"1"עכת3

 גט6ר עדיס כפני כיטל 06 6ף סכי ל6ו ד6י המלוס, נפני טניטל ד5יירי כת3 ג p"D קג3 סי'31גתס"מ
 כסרי קנין, 3ל5 16 כקנין ער3 געטס כין ממלק 6יגו דסנתה"מ 31עייכ סקדטיס, ככסף ועיי"ט3תי131,
 51כמ"ל. קנין, קריך 6ין טלימ וסרי כמליח, סדין 15ת1 כתב ג ס"ק קפ3 ס"3גתה"מ
 סתמיים כססמלוס 1 סעי' קל6 סי' ססו"ע דברי על ומכתיי( סרדכ"( תסותת סכיך ססו"ע על למסוכערך
 סני )6 כ', 1rm 6גי למלוה סערנ 6מר מעות מתן ולפני כערר, פלוגי יטרף) )ו 'eh h's )ט'לס)וות
 כסערם סיירי סהסו"ע )51"ל סמלוס כפגי סל6 5ף למזור ריכול סרד3"( וכתב גמור, כערם וגס4רמורס
 סמ"ס על ולפיכך סמלוס( כפני טל6 6ף 3ו למזור יכול כן לפגי ער3 נעטס eh 36ל מעות, מתןכטעת
 ער3, סוי %1 מלוס סערכ טל tnunh על ל5 בירר ל6 061 בו מזר ל5 סערם oh טמלוס נטעהלברר
 דמוי כיון 3ו, חור ל6 6ס 6ף ער3 מדין כלל גתמיי3 ל5 סקסו 5מוגתו על סל5 טכיון סרדנ"זומוסיף

 וכתב פיו. על ממון והוביל סס6מיגו oh)o ססי6 מטוס h~h כערם 6סמכת5 סטין קמרו 1ל65סמכמ6,
 כמקוס כקנין מועיל 6יגו ט"טר D"Dht כפניו, bir כו לחזור יכול קינו כסטר ערב דמ"מ מסהרזכ"(
 קגין. כמו טטר מועיל כפגיו לחדר טוריך זס לענין מ"מ יכ, p"D קכט סי' סס"ך כדכת3 קגין,טוריך
o)nhרמ6 סי' ככנה"ג h'so ~cs ערם מדין מייכ 3ו מזר ל5 ד6ס חיי כעי D"Dh כו לחדר מיה סיכול 
 סיטכ. עי' כסרדכ"ז, מטמע ל6 סמו"ע מלטון דגם ונר6ס עיי"ס. המלוס. DS('טל6

 לו טילוס לבסוף הסיכמו לו גדמם 6ך 3כך מודם וממלוה סהל51ה לפני 3ו ממזר קומר טסערכו3ניד"ד
 סערם. מן )סוויץ נפטר 6י ודקי לכך, טססכיס מכמיט וסערת ער3, יט6ר 61ז מהסכוםר3ע

 הייזקר. אהרןמרדכי




