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 הדיוןנושא

 בקש שאמנם טוען ב' כלוה. עליו חתום שב' שטייח עפ"י הלואה לפרוע ב' את תובע א'גמ"ח
 שאמנם טוען הגמ"ח קודמת. הלואה לו פרע לא שעדיין משום נדחה אך מהגמ"חהלואה
 לחזור הגמ"ח הסכים ג', לצורך שהיתה שניה בקשה לאחר אך נדחתה, להלואה ב' שלבקשתו
 ב' ערבים. עליו החתים ואף כלוה בעצמו עליו שחתם השטייח את קבל כך ולשם לו,ולהלוות
 הדבר נעשה לא לג', ניתנה היא ואם מעולם, בעצמו קבל לא השניה ההלואה שאתטוען

 אליו הגיע לא ההלואה של והכסף הלואה, עבורו לקבל ג' את שלח שלא משוםבשליחותו
 שבא ואמר כלווה, ב' חתם שעליו השטייח את מסר שג' שמכיון משיב הגמ"חמעולם.

 משיב ב' לידו. הגיע כן מהכסף שחלק גם מה ההלואה, את להחזיר ב' חייב ב', שלבשליחותו
 לג' אותו מסר והוא שנדחתה, הראשונה הבקשה עבור נכתב כלווה חתום הוא עליושהשט"ח

 שיקבל ממנו בקש ולא אותו שלח לא אך ההלואה, את לו שיסדרו ידידים ימצא שאוליכדי
 כסף אלא ההלואה כסף היה לא מג' שקבל הכסף מהגמ"ח. ההלואה את - ב' עבור -עבורו
אחר.
 ולבירור. לעדות הערבים אחד את הזמין הדיןבית

 לדיוןהשאלות

 את קבל שלא טוען והלוה הלוה, של שליחו ע"י שקבלו הלוה בחתימת שטייח המלוה הוציאא.
 .ההלואה

 על הערבים עדות מקבלים האם בעצמו, עליו שחתם אחר השטייח על ערבים שהחתים לוהב.
 השטייח. על חתם שהלוה להוכיח כדיכך



 ירושלים - דיןפסקיב

תשובה

 לע"פ תנקי כל6 לסחר מממון עלמו המתייר 5: סעי' מ סי' ותו"ע הט"ו פי"5 מכירה סרמ3"ס פסקא.
 עריס. מס ם6ין לע"פ מנס לך חייב הריני בסטר לו מכתב 16 וכו' כיקד חייב, ס"ז כלוס לו חייב היהמל6

 טהור מס, קלוסיה וכ"כ טס, סגרתן 33י6ור מכו6ר וכן פס, מכ"מ וכתג 3. ק6 כתושת מסגמ'ומקורו
 תקלו, 6ות 3"3 מיעוריס וקוכן כן סי' stts הגרם"ם תי' עי' 6ודית5 קנין גדר )על 5ודית5מדין

 עלמו לחיים ריכול כתם טס כם"ך 5כן ועוד(. 6-ה, 5ות יט מי' מניעית 6רן ומעדני ו, 5ות יח סי'ב"ק וחזוקי
 6. סי' ער3 פל' מחנחן וכ"כ קנין, טוס3לי

 חמן מכירת לענין וג כ 6ות דין חקור ט"ל סי' קו"ח 6יגר6 מסולם רכי 3טו"ת כת3 מליח, ע"יוכ5ודית5
 ל6חריס. ח3 דהוי ממטלת, כמקוס להודות יכול הסלית דלין 6ודית5, ע"י להקנותו יכול דקינו מליח,ע"י
 כרכרי וכ"כ הו5? פלוני טל זה מתפן להודות מליח יעמס ד5טו 5 5ות טו מי' 35רהס זרע כסוייתוכ"כ

 גיטין מתוס' ר6יה מס3י5 ממפר( מדפי קנח )דף גיטין על חייס פלס ועי' יד. 5ות כב סי' ח"דמלכילול
 והגרען הכ"מ לדעת מנה, לך 5ני חיים כמטר כמכתכ ה"ה ולכמורה הרקיב. ודהם מליה, ע"י דממנייג

 סלית fts~ ד6ודית6 חיים, קינו מליח, ע"י bSb למלוה נעקמו מסרו ל5 06 6ודית6, מדין דמועילוקכוה"ח
 תייר כמטר כתכ 6ס ממופק, 6ני עוד ~Off 6 ק3 כתורות 5ס3יס כטילת מדייק מס לפי 5מנס מסני.ל5
 3טטר סכתי3ה דע~ס תמטר, מסירת הרמ3"ס הזכיר מדלף המלוה, ליד מסרו ל5 ויפילו חיים מנה לך6ני

 סמטר מסירת מהכי דל 6"כ סד, סי' ירוחס קומר ועי' מ, מי' תו"מ לתורס כמקמעות וכ"כ הוד5ס,היי
 טליט"6 5ליםי3 הגרי"ם מרן 6ת ום6לתי וחייב. סודקה סוי עליו וחתס חוב סמטר מכתת כיון , מליחע"י
 הסטר 3כתי3ת די 53ודית6 לחייכו כדי ס5ם תסם"ו( מנ"ך י3וכיוס

 5פי~
 המקה, ליד מסרו ל6 05

 מסרו 5ס רק 6ודית6, כ6ן 5ין כתפיו על והניחו המטר כתכ 6ס וכודרי קנין, כמו הי6 מהודיתךוהמים
 מתחייב.למלוה

 כל חרירו על מט"ח סמוניך 6: מעי' מן מי' 3מו"ע טפסק מס נייסר כיקד כן ל6 ס5ס מוכרחיס,והדכריס
 5מר רלה ו6ס הו5יל כיו"כ כל וכן לויתי bS ועדיין ללוות כתרתי וכו' לומר הלוס יכול נתקיים סל5זמן

 ול5 ללוות כתכתי כטענת הלוה יפטר 6יך ויפטר, סימת וימצע נקמן ס"ז נתקייס מפיו והרילהד"ם
 מסרו ול6 הכימו הלוה ממחזיק הלוקה מסטר ודקי 6ל6 לוה. ל5 5ס גס מחיים 6ודית5 3ו ים והרילויתי,
 6ודית5. מדין מחייב הזם המטר 5ין ההלוקה, קבל ול6למלוה
 וג' לג', העכירו hlb לגמ"ח נעלמו הטטר 6ת ממר סל6 6ל6 כלווה, המטר על חתם מכ' דירןוכנידון
 כ6ווית6, זס 6ת ונוון 6מת טענתס 6ם גס 3', מל כממיהותו זס סיס הגמ"ח ולטענת לגמ"ח, ממסרוסו6
 עלמו הו6 דכ6ן לדחות ים 6ך מועילה, ס6ינס ס6תרוניס מכתבו מליח ע"י הודקה הוי לכינורה,מ"מ,
 ו6מנס סמחיי3ת. 6ודית6 חסיכ ובכה"ג מלית, ע"י מיתה למקס מהמסירה רק מכתב, כסטר לפנינומורס



גממונות

 ~רר וים 6ודית6. כלל כ6ן מהין נמ65 לגמ"ח, סנטר למסור ג' 6ת מלח מל6 נכונס 3' טענת06
 להמיתן.סדכריס

 ערב כ"ט ללוס, לסעיד פסולין לערכ סקרוכיס עריס 06 לט: ס"ק סגס"ט לג סי' חו"מ ככנס"ג כתגב.
 ח"6 סרדכ"ז מו"ת ועי' יז. מ"ק סגס"ט מס מלמס כממק וכ"כ לפניס. הריכס 6ינס וזו יעיד, מל6עלמו
 סילוק. ע"י הפילו לעדות פסול מסערכ קגסי'
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