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 יוחסין ולבירור  ממונותלדית

 לגביה צ'ק ונתן מגמ"חלוה
 נפרע לא שהצ'ק הודה והלוה שנפרע, הודהוהגמ"ח

  8823-ס1 מס' ממונותתיק
 טפת( יג)מכי'

 א' גמ"ח א':צ1
 ברנר נחום הזב ב"כ ע"י ב',  חוב בץצד

 הדיוןנו12א

 הגמ"ח ומזכירת הפרעון, עת בבוא ממנו שיגבו סכום אותו על צ'ק ונתן 10.0008 מגמ"ח לוהא'
 נמשך לא שהצ'ק אמר והלוה נפרע, והחוב הופקד  שהצ'ק הפרעון מועד לאחר לוהודיעה

 מזכירה, אותה של אמירה באותה טעות היתה שכנראה וטוען הגמ"ח חוזר כעתמחשבונו.
 שכיון טוען הלוה נפרע. לא החוב וממילא כזה, בסכום צ'ק הופקד לא הבנק דפי שלפימשום
  של חובו את שפרע אחר מישהו ע"י או אחרת, בדרך שנפרע יתכן נפרע שהחוב לושנאמר
 א', של הצ'ק הלואת תמורת חובו את פרע וההוא אחר ללוה נמסר הלוה של שהצ'ק אוהלוה,
 שליט"א אלישיב הגרי"ש מרן דעת שלפי גם מה לגמ"ח, נוספת פעם לפרוע חייב אינו א'וע"כ

 אין המקבל אצל נשרף או נאבד ואפילו מזומן, בכסף פרע כאילו מחובו נפטר בצ'קהפורע
 שוב. לשלם חייבהנותן

 דיןפסק

 עדים וללא עצמו, לבין בינו - לנתבע בשעתו שאמרה הגמ"ח, מזכירת של הודאתה למרותא.
 למזכירה היתה שטעות ומצא שבדק ולומד בו לחזור הגמ"ח בעל נאמן נפרע, שהצ'ק-

 הראשונה. ההודאה את  מכחיש שהיה במיגו הצ'ק, פרעון עלכשהודתה
 הפרעון, מועד לכשיגיע מאוחר זמן על היה ההלואה בזמן הלוה ע"י שניתן שהצ'ק כיוןב.

 נמשך לא שנתן שהצ'ק מודה שהלוה וכיון מזומן. בכסף כפרעון הצ'ק אז היה לא הכללדברי
 למלוה. חובו את לפרוע חייבמחשבונו,

 הגמ"ח יפקיד בעתיד, לפרעון אותו ויגיש הצ'ק את ימצא שמישהו למקרה הלוה בטחון לצורךג.



 ירושלים - דיןפסקיב

 לפרעון. ללוה שימסר הסכום, כל על נגדי צ'ק ביה"דבקופת

 הייזלר אהרן מרדכי3-( גוייס יהושע3-( אב"ד לוין, דוב אברהם)-(

 לדיוןהשאלות

 טעיתי. ולומר בו לחזור יכול האם עדים, ללא הודה אם לו, פרע כבר שהנתבע התובע הודהא.

 דינן. הדין, בעלי מצד סותרות הודאותב.

 דינו. מאוחר, צ'קג.

תשובה

 וסמיכ לי תנסו 6"ל למתר מן, עריס כפני 6"ל כידך לי מנס לחכירו 6מר 6: מעי' פ6 סי' נמו"ע ספקא.
 מממע וכן כסודקתי, טעיתי לטעון ריכול דס"ס נר6ס 6 מ"ק סם"ך וכתכ וכו'. נקמן כך סייחיממטס
 דטעיתי סו6 דכ"ם נר6ס וגס כח, מעי' לקמן וממחכר וסטור כ סי' ח"ז מב סער מתרומות סכעלמדכרי
 מיינו דפרעתי, במיגו 6ל6 טעיתי לומר נקמן דקינו כתכתי מ מ"ק כג סעי' דלקמן ולע"ג מממטס,עדיף
 דטענת ועוד דמ"טס, כמיגו דנ6מן סכ6 ממ6"כ לטעון, יכול קינו ממטס דגם כענין עדי ~onhכסודת
 לכך מטטס, לטעון סיכול גמורס סוד6ס ד5ינס דכמקוס 6 ס"ק ננתס"מ וסומיף ממסטס. עדיףטעיתי
 עלים לומר יכול ט6ינו גמורס כסוד6ס כממורס 6כל סמט6ס, מטענת עדיף כחסכוני דקדקתי ל6טענת
 כמיגו. 6ל6 כס נקמן וקינו גרועס טענת סי6 מטעיתי תומיס ועי' כחסכונו. מדקדקממטס
 ממטס לומר יכול קינו סרי סתוכע כססודס 6כל סנתכע, כמסורס זס מכל וקמר מלוס כ"כ טעןויפה
 מסחוס וכך כך ממך קבלתי עדיס" "פני לחכירו סמודס כט: סעי' פ6 סי' כתו"ע מפסק וכמו כך,סייתי
 כמסודס 5כל עדיס, כפני מודת סיס 06 נכון זס כל 6מנס וכו'. עדי 6תס לומר קריך 6ין עליך לימים
 דלסד"ס. כמיגו טעיתי ולומר לחזור יכול עלמו, לביןכינו
 מ"י פ"ג טו"נ סרמכ"ס וכתכ פטור, כמעוריס לו וסורס תטיס טענו כ לס ככ"ק סי6 כרוכס גמ'ב.

 מחייכים כי"ר ם6ין בידך, לי 6ין ס6חר לו וקומר כידי, לך מנס כבי"ד לחכירו ם6מר למי דומםדנמ65
 כע"ד דסוד6ת פטור סמעוריס על עדיס ים ד6פילו יכ סעי' פח מי' סמואם ופסק כלוס. לו ציתןקותו
 לך 6ני חייב S"h ם6ס קלס סי' מסר"ס שו"ת עפ"י י6 סעי' עם סי' ססו"ע פסק וכן דמי. עדיסכמקס
 לו. מחל כקילו דסו"ל חייכ ססו6 כודרי טיודע לע"פ פטור כלוס חייכ שקינך לי ודקי קומר ומלסמנס
 15. עמ' ט כרך ירוסליס פס"דועי'



גממונות

 5'ק טל דדינו טליט"6 6ליטיכ הגרי"ם מרן כטס hO עמ' מטפט" "כ6ר המפר כסוף כהלכה" "הרק עי'ג.
 הזמן. לפני הכסף לגבות יכול ם6ינו כיון גריד6, כמט"חמ6וחר
 למזור 5ריך המפלס 6ין המקכל כידי נטרף 16 נלכד ob ו6ף מזומן ככסף דינו ם5'ק מרן לדעת qhcנמ65
 מהלוה דירן כנידון לפי"ז גרידה. כמט"ח דינו מ6וחר כמק מ"מ 65, עמ' י כרך ירוטליס פס"ד ע"ולבלס,
 נמסר ול6 הזמן לפני הדק 6כד 06 הפרעון, זמן על מקומר 5'ק ההלוקה כבעת הגמ"ח כידיהפקיד
 ולבלס. לחזור וקריך לגמ"ח חוכו 6ת פרע ל6 מהלוה נמ65 ,לגפיה
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